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Baltorpskolens antimobbestrategi
Definition:
Der er mange opfattelser af, hvad der er mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller
som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller konflikter mellem børn. Det er derfor vigtigt at
præcisere begrebet.
Den anerkendte norske specialist på området, professor i psykolog Dan Olweus, definerer mobning på
følgende måde:
”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat
for negative handlinger fra en eller flere andre personer”.
Man kan sige, at mobning er et fænomen der opstår i ”fællesskaber”, der er præget af uhensigtsmæssige
handlemønstre.
Forskel på mobning, konflikter og drillerier:
Der er en gradvis overgang fra drilleri og konflikter til egentlig mobning, og det viser sig i praksis, at
mobning ofte kan starte som grovere drillerier.
Drilleri: Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Drilleri er ifølge Nudansk Ordbog:
`bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt´. Men det er ikke sikkert,
at den drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder drilleri ikke så meget, mens andre
bliver meget kede af det.
Konflikter: Konflikter opstår, når personer eller grupper er uenige, og blandt yngre børn udvikler konflikter
sig oftere fra verbale til korporlige handlinger end hos ældre børn. Det er vigtigt at understrege, at der
ifølge Olweus ikke er tale om mobning, når to fysisk eller psykisk lige stærke personer er involveret i en
konflikt eller er oppe at slås. Mobning derimod er et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i
magtforholdet mellem de involverede, og hvor overgrebet foregår over længere tid.
For at afklare om der er tale om drilleri, konflikter eller mobning ud fra ovenstående definitioner er det
vigtigt, at elev/forældre og det pædagogiske personale på skolen taler sammen for en præcisering af
oplevelsen. Uanset om der er tale om den ene eller anden oplevelse, så er det vigtigt at der handles i
henhold til det skete.
Hvad gør vi når der er tale om mobning?
Det skal altid tages meget alvorligt af de voksne hvis man opdager eller hører om mobberi. Følelsen af at
blive mobbet skal respekteres og handles på. Mobning handler ikke kun om den, der føler sig mobbet og
mobberen. Det er hele fællesskabet som har et ansvar for at stoppe de uhensigtsmæssige handlemønstre,
der fører til mobningen. Forældrene har ligeledes et ansvar både forebyggende og under en proces hvor
der arbejdes med en mobbesituation.
Intro omkring samarbejdet
At arbejde mod mobning er et ansvar for forældre og det pædagogiske personale i samarbejde med den
pædagogiske leder og evt. en ressourceperson. Det er altså ikke en person som skal løfte opgaven, men
tværtimod så skal opgaven koordineres og uddelegeres med en person som tovholder. Det pædagogiske
personale står for at udpege en tovholder evt. med hjælp fra den pædagogiske leder.
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Forebyggelse
Det er væsentligt at arbejde kontinuerligt med en anti-mobbestrategi i børne-/elevgruppen. Det
pædagogiske personale har ansvar for i samarbejde med forældre og elever at arbejde kontinuerligt med
kulturen og fællesskabet.
Afdækning af uhensigtsmæssig adfærd
Hvis der på trods af den forebyggende indsats alligevel opstår mobning, så indledes arbejdet altid med en
kortlægning af problemet. Dette sker ud fra nedenstående skabelon:
1. Det pædagogiske personale koordinerer deres viden om mobningens karakter. Mere perifert involverede
medarbejdere orienteres om situationen
2. Iagttagelser og opklarende samtale med elever fra implicerede klasse(r)
3. Samtale med de involveredes forældre
Handleplan
Med fokus på den uhensigtsmæssige adfærd udarbejdes der en handleplan, som kommunikeres ud til alle
involverede. I forbindelse med kommunikationen til forældre afholdes der et forældremøde i børne/elevgruppen, hvis det er hensigtsmæssigt.
Når handleplanen bliver lavet skal der udvælges og udarbejdes indsatser, evt. i samarbejde med skolens
ressourcecenter ud fra et katalog af muligheder. Det kan være samarbejdsbaseret problemløsning, KATkasse, reflekterende gruppesamtaler, klassesamtaler (det forpligtende fællesskab) m.v. Handleplanen
afsluttes altid med en vurdering af hvorvidt mobningen er kommet til livs f.eks. gennem klassetrivsel.dk.
Evaluering
Med afsæt i trivselsundersøgelsen og tilbagemeldinger fra det pædagogiske personale og involverede
forældre, evaluerer det pædagogiske personale og den pædagogiske leder om handleplanen har afhjulpet
den pågældende mobning. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende afprøves andre tiltag. Hvis resultatet er
tilfredsstillende arbejdes der videre med en forebyggende indsats som skal afhjælpe at lignende episoder
opstår igen.
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