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Antimobbestrategi: Fællesskab for trivsel – forudsætning for læring og udvikling 
 
 
Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. På Korsvejens Skole arbejder vi bevidst med at 

skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel uanset om det er i undervisningen, pauserne 

eller på SFO’en. 

 

Skolen skal være et sted, hvor alle børn og voksne er glade for at være, og hvor alle udviser og 

oplever gensidig respekt. Vi ønsker at skabe sammenhold og udvikle sociale kompetencer både hos 

klasser, grupper og individer. 

 

Korsvejens skole skal være et mobbefrit fællesskab. Derfor arbejder vi løbende med børnenes 

trivsel, de professionelles kompetenceudvikling og et forpligtende forældresamarbejde. 

 

Mobning er et problem, der vedrører os alle, uanset om vi er mobbere, ofre eller passive tilskuer; 

mobning er noget, vi skal løse i fællesskab. Alle har et ansvar for og en andel i denne indsats, både 

børn, forældre og skolens voksne. 

 

At skabe fællesskab for trivsel kræver vedvarende indsats og opbakning fra alle parter. Det 

forebyggende trivselsarbejde er en løbende proces, der foregår hver dag, og som tager sit afsæt i 

skolens værdier. 

Det er ikke først, når tingene går skævt, at der gøres en indsats. 

 

Korsvejens antimobbestrategi beskriver, hvordan vi forebygger mobning via det daglige 

trivselsarbejde, samt hvorledes vi handler, hvis der bliver konstateret mobning. 

 

 

 

Strategien tages årligt op i personalegruppen og i elevrådet. 

 

Strategien er dynamisk og revideres hvert 2. år, sidste gang forår 2020.  

 
  



Korsvejens Skole 
Vi lærer til livet 

 

2 
 

Definitioner 
 

Det kan ofte være svært at skelne mellem drillerier, konflikter og mobning. Derfor anvender vi 

følgende definitioner: 

 

 

Drillerier er bemærkninger, råb eller handlinger, der påpeger konkrete særlige karakteristika ved 

den omtalte persons handlinger eller udseende.  

Drilleri er mere spontant og tilfældigt end mobning, som er kendetegnet ved systematikken. 

Drillerier kan til tider være meget hårde, men hensigten er ikke udelukkelse fra fællesskabet. 

 

Konflikter er en normal del af ethvert liv, hvor mennesker er sammen. Det handler overordnet om 

at få fællesskaber til at fungere, så modsætninger og misforståelser kan komme frem og blive 

bearbejdet konstruktivt til gavn for den fælles udvikling.  

Konflikter er derfor i udgangspunktet hverken onde eller gode, men et fælles grundvilkår for fælles 

væren.  

En konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. 

 

Digitale konflikter eskalerer hurtigere, end de gør, når man står ansigt til ansigt, idet almindelige 

fysiske stopsignaler ikke er til stede. Kropsproget mangler og mulighederne for at misforstå 

hinanden er store. Skriftsproget har begrænsninger, som forsøges elimineret med smileys og 

emojis, som let kan misforstås.  

Man tør være grovere mod hinanden. 

 

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en social sammenhæng, 

hvor denne person er ”tvunget” til at være. 

Mobning består af en lang række gentagne mønstre af overgreb over et vis tidsrum med hensigt på 

en systematisk udstødelse af gruppen. Mobningen indtager en aktiv, synlig og forfølgende form 

eller en inaktiv, tavs udelukkelse. Mobning ekskluderer et medlem af en gruppe, som 

vedkommende er afhængig af, og udstødelsen er meget nedbrydende og passiverende for offeret. 

Mobning kan foregå både i det fysiske fællesskab og på sociale medier. 

Mobning opstår hovedsagelig pga. manglende sammenhold, lov tolerance og stor kedsomhed. 

 

Digital mobning. Meget af den digitale mobning foregår anonymt, og når børnene ikke ved, hvem 

eller hvor mange der har været med til at skrive de ubehagelige beskeder, kan det give ekstra 

meget usikkerhed. Digital mobning er komplekst, og den klassiske rollefordeling er ikke tydelig.  

Digital mobning foregår hele tiden, også udenfor skoletid, og børnene kan derfor ikke undslippe 

mobningen. Hvis de slukker telefonen eller computeren dukker beskederne op, så snart de tænder 

den igen, og det kan give følelsen af ikke at kunne undslippe. 

Digital mobning foregår et offentligt sted, hvor ”alle” kan læse med, og det kan forstærke 

usikkerheden og følelsen af at miste kontrol. 
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Det daglige trivselsarbejde – vi skaber fællesskaber og forebygger mobning 
 

Afsæt og ressourcer 

Korsvejens Skole vægter samhørighed, kreativitet og glæde højt. Derfor har vi en række traditioner 

og tilbagevendende aktiviteter, som først og fremmest understøtter skolens mange fællesskaber. 

 

På skolen har vi skabt et fælles billede af vores mål og forventninger til børnenes sociale 

kompetencer i form af 10 forskellige personaer. Disse personaer hænger i alle klasser og er kendt af 

alle børn og voksne på skolen.  

Persona-plakaterne holder fokus og sætter retning for lærere, pædagoger og børnenes daglige 

arbejde med at skabe fællesskaber og gode læringsmiljøer. 

 

Lærere og pædagoger er i gang med kompetenceudvikling indenfor neuro-affektiv pædagogik, som 

understøtter de voksnes kapacitet til at opbygge bæredygtige relationer. 

 

Derudover har skolen et trivselsteam bestående af to AKT-vejledere samt to skolepædagoger. Dette 

team arbejder mere målrettet med både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. 

 

Resultaterne fra den årlige nationale trivselsrapport danner grundlag for systematiske indsatser på 

flere niveauer fra overordnet skoleniveau til klasseniveau.  

 

Elevrådsarbejdet prioriteres højt både af elever, bestyrelse og ledelse, og skolen deltager i UVM’s 

Demokrati og medborgerskab, hvor elevrådslæreren er med i kommunens styregruppe for dette 

projekt. 

 

Forebyggende indsatser 

 Klassens samværsaftaler 

 Kontaktforældre i alle klasser, hvor bestyrelsen inviterer til to årlige møder 

 Opfordring til at klassens forældre sørger for 1-4 forskellige sociale arrangementer for 

klassen hen over året 

 12-UUV (oversigt over alle tiltag) 

 Fællessamlinger for fase 1 og fase 2 

 Traditionerne (årshjul) 

 Skolestyrken fra forår 2020 og ét år frem (Alliancen mod mobning – Mary Fonden, Børns 

Vilkår, Red Barnet) 

 AKT og trivselsindsatser på de forskellige årgange (årshjul) 

 Ture, lejrskoler og åben skole 

 Legepatruljer og færdselspatruljer 

 Forældrekaffe 

 Forældremøder med fokus på det sociale fællesskab på årgangen 

 Bestyrelsens årlige Stormøde for forældre vedr. digital dannelse 

 Samarbejde med SSP 
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Sådan håndterer vi mobning 
 
Hvis du er tilskuer til mobning: 

Hvis man ser eller hører om mobning, tager man kontakt til klassens hovedlærere eller skolens 

ledelse. Dette er uanset om man er barn eller voksen, forældre eller professionel. Måske har man 

fået sin viden fra et barn, der fortæller, at han/hun oplever mobning. 

 

 

De professionelle voksne: 

Teamet tager temaet/episoden op på et teammøde sammen med nærmeste leder. 

Skolens trivselsteam og evt. eksterne ressourcer (vejledere, SSP osv.) involveres i udarbejdelse og 

gennemførelse af en skriftlig handleplan opdelt i 3 afsnit. 

1. Første del af en handleplan udarbejdes med fokus på afdækning af problemet. Det kunne 

f.eks. være ved elev/børnesamtaler. 

2. Anden del af en handleplan udarbejdes for kommunikation internt og eksternt, f.eks. med 

afholdelse af møde med kontaktforældre, specifikke forældrebeskeder og et mere generelt 

informerende forældrebrev. Der kan f.eks. også indkaldes til forældre/barn/skole-samtaler. 

3. Tredje del af handleplanen består af de indsatser, som igangsættes over for de enkelte børn, 

en gruppe af børn og for hele klassen/årgangen. Med til denne del af handleplanen er også 

en beskrivelse af forældrenes bidrag til et ændret læringsmiljø og klassefællesskab. 

Handleplanen er tidsbegrænset og evalueres med henblik på vurdering af yderligere indsatser. 

 

Ledelsen følger op og deltager i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende 

resultat, hvor der ikke længere forekommer mobning i gruppen. 

 

 

Forældrene: 

 Kontaktforældrene inddrages i at opfordre til, at forældrene arrangerer sociale 

arrangementer, hvor børnene mødes på kryds og tværs og oplever, at de kan være sammen.  

 Forældre opfordres til at tale med eget barn om mobning – Hvad er det? Lære barnet, 

hvordan man kan sige fra over for mobning.  

 Forældrene tager initiativ til at mødes fysisk omkring noget positivt. 

 Forældrene tager kontakt til hinanden og mødes gerne fysisk og taler om udfordringerne, 

f.eks. over en kop kaffe (dialogkaffe) 

 Dialogkaffen kan foregå hos ledelsen eller ved medvirken af en af skolens 

trivselsmedarbejder. 

 

Handleplanen udarbejdes indenfor 10 efter, at skolen er blevet bevidst om, at der sker mobning. 

 

Nyttige links til forældre 


