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OG GLÆDE I CENTRUM 

 

Antimobbestrategi 
Balle Friskole 

 

Balle Friskole ønsker på alle måder at fremme god trivsel for alle skolens elever og modvirke alle 
former for mobning. Vi er forpligtede på at have en strategi for vores håndtering af mobning, herunder 
digital mobning. Denne strategi skal læses i forlængelse af skolens generelle trivselsarbejde og vores 
værdigrundlag, der bygger på gensidig respekt mellem elever, ansatte og forældre. 
 

Begrebsafklaring 

Med trivsel mener vi elevernes velbefindende og deres positive udvikling.  

Med mobning mener vi f.eks. udelukkelse af fællesskabet, længerevarende og systematiske drillerier 
og følelsesmæssige overgreb på den enkelte elev. Mobning handler om at udskille og udstille og 
hænger stærkt sammen med mistrivsel.  

Eksempler på mobning kan være: 

• Handlinger der angriber den ramtes følelser, værdighed og status.  
• Handlinger som den ramte er uden indflydelse på og har svært ved at forsvare sig imod. 
• De krænkende handlinger kan være direkte eller indirekte, herunder via sociale medier. 
• Krænkende handlinger kan være  

o at latterliggøre, ydmyge, håne og nedgøre en person 
o at udstille en person negativt, direkte eller via rygtespredning 
o at udelukke en person fra fællesskaber og aktiviteter 
o at bruge fysisk eller psykisk vold. 
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Mobning kan hæmmes eller fremmes 
Undervisning i respektfuldt samvær på trods af forskelligheder er en fast del af skolens hverdag. Det 
gælder både samværet ansigt til ansigt og i den digitale verden. Det forpligtende fællesskab er 
fremmende for god trivsel og forebyggende mod mobning. 
 
Generelt er det mobbeforebyggende: 

• at have mange fælles oplevelser, have kendskab og venskaber på tværs af køn, klasser, 
interesser mv.  

• at have oplevelser, der ligger ud over den almindelige klasseundervisning. Det kan være 
klassearrangementer, lejrskoler, anderledes dage, fælles boldspil, fødselsdage, morgensang, 
at synge fødselsdagssang for alle osv.  

• at have åbenhed om særlige forudsætninger, og at eleverne oplever, at forældrene bakker op 
om skolen og klassen.  

• at der også mellem de voksne er en respektfuld og god tone, når man taler om andre 
mennesker. Børn spejler de voksne i ord og handling både på nettet og i den hverdag, vi er i.  

 
Konflikter  
Konflikter er en normal situation, som kan opstå, når mennesker er sammen. Konflikter er i 
udgangspunktet hverken gode eller onde, men neutrale og et fælles grundvilkår for fælles væren. 
 
 
Hvad gør vi for at fremme trivsel og modvirke mobning? 

Trivselsarbejde er en integreret del af skolens hverdag. Vi anser det som værdifuldt, at alle kender 
alle. Vi ved, hvem der er hvem, og vi bekymrer os om hinanden og hjælper hinanden i hverdagen. 
Følgende tiltag er med til at understøtte det: 
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• Fælles morgensang for hele skolen 
• Samarbejde på tværs af klasser 
• Venskabsvenner 
• Anderledes dage og fællesskabende traditioner 
• Lejrskoler 
• Særlig indsats omkring sansemotorisk træning 
• Aktivitetsråd med ansvar for sociale arrangementer i klassen 
• Legegrupper/spisegrupper 
• Førskole – Midgård 
• Tæt samarbejde med børnehaven 
• Aktivt elevråd 
• Begejstringstimer 
• Klassens time med fokus på trivsel og klassekultur 

 
Hvad gør vi, hvis vi oplever mobning?   

I tilfælde af konstateret mobning eller ved tvivl herom har både medarbejdere, elever og forældre et 
ansvar for at gå til den relevante voksne på skolen med deres oplevelser – i første omgang til 
klasselæreren, der skal reagere hurtigst muligt. Klasselæreren taler med de involverede parter hver 
for sig. Klasselæreren, der har den samlede viden om klassen, kan nuancere situationen og få et 
samlet overblik over omfanget og karakteren af evt. mobning. Klasselærerens muligheder for 
indsatser omfatter: 

• Drøftelse og sparring i teamet, hvor klassens centrale lærere indgår 
• Inddragelse af andre kolleger, hvis der er tale om mobning på tværs af klasser, eller hvis 

mobningen finder sted i et bestemt fag el.lign. 
• Individuelle samtaler eller gruppesamtaler med eleverne efter behov. 
• Klassemøder for elever og klasselærer med indgåelse af aftaler der følges op. 
• Inddragelse af ledelsen til sparring eller handling. Ledelsen orienteres løbende om de enkelte 

klassers generelle trivsel. 
  



BALLEVEJ 57, 7182 BREDSTEN  /  TEL. 7588 1205  /  WWW.BALLE-KURSUS.DKBallevej 57, 7182 Bredsten  /  Tel. 7588 1205  /  info@balle-friskole.dk  /  www.balle-friskole.dk

HER ER FORDYBELSE, 
FÆLLESSKAB, FAGLIGHED 

OG GLÆDE I CENTRUM 

 

• Inddragelse af AKT-medarbejder eller andre ressourcepersoner 
• Inddragelse af forældre til de involverede elever 
• Indkaldelse til fyraftensmøder for forældre 

 

Er der tilfælde af mobning, skal forældrene til de involverede elever løbende orienteres afhængigt af 
mobningens karakter og den samlede situation. Eleverne skal ligeledes inddrages og spørges om 
deres oplevelse af situationen, før der tages beslutninger på deres vegne.  

I tilfælde af oplevet digital mobning er det hjælpsomt, hvis man kan dokumentere det, der er 
skrevet/sendt. Hvis der er screen-shots af en kommunikation, er det lettere at komme til en fælles 
forståelse af, hvad der er foregået. 
 

Ledelsens rolle 
Ledelsen bakker op om lærernes initiativer med trivselsaktiviteter, klassemøder og evt. eksterne 
foredrag som en del af det forebyggende arbejde mod mobning. Ledelsen og medarbejderne drøfter 
løbende elevernes trivsel. 

Skolens ledelse forsøger i samarbejde med alle skolens medarbejdere at sætte en kontekst, hvor 
individer forbindes med hinanden i et trygt og udviklende fællesskab, hvor alle anerkendes som den 
de er, og hvor kammeratskaber opbygges og plejes. 

Hvis konkrete problemstillinger opstår, er det medarbejderens ansvar at orientere ledelsen hurtigst 
muligt. Ledelsen går med det samme ind i den konkrete problemstilling i samarbejde med 
klasselæreren. 
 

Bestyrelsen for skolen er bekendt med og bakker op om skolens antimobbestrategi. 

 

 

 

 

 

 

 


