
Felsted Centralskole  

!  
HVAD ER MOBNING? 

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

Vi vil opnå gode relationer, fællesskaber, høj tolerance blandt de menne-
sker som færdes på skolen, skabe et trygt miljø, gensidig respekt og fælles 
forståelse for de sociale og personlige kompetencer. 

At forældre, elever og personale er bekendt med, hvordan vi forebygger og handler i 
forbindelse med mobning.



FOREBYGGELSE AF MOBNING 

SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING DELTAGERE ANSVARLIG TIDSPLAN

Gennem undervis-
ning 
Skriv de tiltag, I vil lave som 
en del af undervisningen for 
at forebygge mobning

1. Alle lærer og pædagoger på Felsted Centralskole skal indgå i et for-
pligtende samarbejde omkring trivsel og konfikthåndtering og skabe 
relationer. 

2. Klasseteamet arbejder med trivsel og fællesskabsfølelsen for de en-
kelteklasser.

1. Elever, lærere og 
pædagoger. 

2. Elever, lærere og 
pædagoger.

1. Lærere og pædagoger. 

2. Lærere og pædagoger.

Hele året. 

Hele året.

I frikvarterer 
Skriv de tiltag, I vil lave i 
frikvartererne for at forebyg-
ge mobning

1. Den ansvarlig pædagog og lærer sikre, at alle elever kommer godt ud 
til frikvarter 

2. Puste rum/ aktivitet af pædagoger/lærer kan etableres isærlige tilfæl-
de 

3. Pædagoger og lærer har tilsynsforpligtelse og tilstræber en høj grad 
af kommunikation og synlighed, samt relationsarbejde. 

4. Man skal ikke udfordrer andres tolerance 
 

1. Elever, lærere og 
pædagoger. 

2. Lærere og pæ-
dagoger. 

3. Lærere og pæ-
dagoger.  

1. Den pædagog/lærere 
som har klassen op til 
frikvarter.  

2. Lærere og pædagoger. 

3. Lærere og pædagoger.  
 

1. Hele året,  

2. Når det er 
nødvendigt. 

3. Hele året 

 



Samarbejde ml. skole 
og fritidsinstitution 
Skriv, hvordan I vil samar-
bejde med fritidsinstitutio-
nen om at forebygge mob-
ning

1.  Der skal laves en gå makkeraftale fra skole til fritteren for dem der 
har brug for det.  

2. De voksne der har haft eleven i løbet af dagen tilstræber kommunika-
tion til SFOens personale. 

3. Lærer og pædagoger indgår i et forpligtende teamsamarbejde.  

4. I slutningen af dagen ønskes en god overgang fra skole til SFO/ klub.  

1. Lærere og pæ-
dagoger 

2. Lærere og pæ-
dagoger. 

3. Lærere og pæ-

dagoger  

1. Klassepædagogen. 

2. Lærere og pædagoger. 

3. Lærere og pædagoger.  

 1.Hele året  

 2. Hele året  

 3. Hele året.  

På digitale medier 
Skriv, hvordan I vil forebyg-
ge mobning på de digitale 
medier

1. Der skal være en gensidig forpligtigende dialog mellem personale og 
forældre om digital mobning. 

2. Skolen har fokus på adfærden omkring digitale medier og personalet/
forældrene skal følge med i den digitale udvikling og digitale dannel-
se.  

3. Digitale medier kan være et punkt på forældremøder i skolen og indgå 

løbende i undervisningen. Hvor dette findes relevant. 

1-3: 
Personale/ foræl-

dre  

1-3: 
Personale/ forældre  

1-3: I aktuelle 
situationer



HÅNDTERING AF MOBNING  

Samarbejde med for-
ældre 
Skriv, hvordan I vil samar-
bejde med forældre om at 
forebygge mobning

 1. På forældremøder orienteres forældre om skolens antimobbe-
strategi  

 2. På Forældremøder tales om trivsel, iværksættelse af gode fæl-
lesskaber, 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.  

    4. Forældre skal have tolerance i …….. 

1-3: 
Personale/forældre

1-3:
Hele året

Særlige arrangemen-
ter 
Skriv, hvilke sociale arran-
gementer I har på skolen, 
der bidrager til at forebygge 
mobning

1. Velkomst dag 

2. Forskellige bolddage på skolen. 

3. Juleklip 

4.

1. Personale og 
elever

Personale og elever.

SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING DELTAGERE ANSVARLIG OPFØLGNING

Tilskuer til mobning 
Skriv, hvad man skal gøre, 
hvis man hører om/ser mob-
ning?

1. Man skal sige fra/stop.Tilkalde personale. 

2. personale/den voksne skal tage stilling til hvilke opfølgende aktivi-
teter der er nødvendig. 

Elever og Perso-
nale

Tilskuer og Per-
sonale.

Ad Hoc.



FORANKRING 

Klassen/børnegruppen 
Skriv eksempler på handlin-
ger, I iværksætter i den bør-
negruppe, hvor der er mob-
ning

1. Klasselærer og klassepædagog udarbejder og iværksætter i be-
gyndelsen af skoleåret trivsels regler sammen med eleverne, hvor 
der er fokus på fællesskabsfølelse og relationer.  

2. Forældre til både offer og mobbere involveres, der aftales hvad 
alle partere er forpligtet på fremadrettet. 

1. Klasseteam/elever

2. Forældre, perso-
nale, elever.

1. Klasseteamet 

2. Forældre, per-
sonale og ledelse.

1. Kontinuerligt 

2. Ad hoc

De involverede børn 
Skriv, hvordan I vil hjælpe de 
elever, der er en direkte del af 
mobningen

1. Personale og evt. ledelse kontaktes hvis det skønnes nødvendigt. 
Skolen forpligter sig på at involvere de relevante parter. 

Der kan aftales et møde og evt. udarbejdes en handleplan.  

2. Forældrene til de berørte børn, inddrages straks i processen.  

Ledelse, personale 
og forældre. 

Ledelse, personale 
og forældre. 

Aftales på evt. møder.

Forældre og fagteam 
Skriv, hvordan I vil orientere 
forældre og fagteam om 
mobningen

1. Professionel konstruktivt kommunikation partnerne imellem  

2.  Forældre skal have tolerance og tale med deres barn

De gældende part-
ner. 

… …



Dato og næste revidering 

• Der er fokus på antimobbestrategien på teammøder.  

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

• Skolebestyrelsen og klasseforældreråd har fokus på antimobbestrategien.  

• Alle elever i Aabenraa kommune gennemfører nationale trivselsundersøgelser og skolen evaluerer på disse.  

• Ledelsen organiserer personalets tid, uddannelse og ressourcer så der er mulighed for konstant udvikling af sko-
lens fællesskaber.  

Antimobbestrategien er blevet revideret den 5/12-19. Den bliver taget op igen august/septemer hvert år efter første elev-
rådmøde


