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Trivselsstrategi for Hvilebjergskolen 

Hvordan vi forebygger og stopper mobning 
 

Hvilebjergskolen skal være et godt og trygt sted for alle! 

 
Mobning kan have store konsekvenser, både sociale og psykiske. 
Mobning skaber utryghed og går ud over selvværdet og den faglige 
indlæring. Det kan på sigt føre til store konsekvenser for det videre 
liv, både på det sociale, uddannelsesmæssige plan og kan få helbreds-
mæssige konsekvenser. Digital mobning på net og mobil kan være 
svær at håndtere for dem, som det går ud over. Derfor er det også 
vigtigt at forebygge her, så medierne ikke bruges til at chikanere eller 
udelukke andre. Vi accepterer ikke nogen former for mobning på Hvi-
lebjergskolen! 

 
Alle har et medansvar for tolerance og sammenhold på skolen! 

Vi (skolens ledelse samt medarbejdere) har en gensidig forventning 
om, at alle forældre og elever, sammen med os, vil være med til at 
bidrage til løsninger, der fremmer god trivsel! 

 
Hvordan opfatter vi og vores elever mobning? 

 
Børn, og alle andre, har behov for at høre til i et fællesskab. Mobning 
skal ses som en trang til at opbygge et fællesskab, hvor der intet er. 
Hvis der mangler tolerance og sammenhold i klasserne er der gro-
bund for mobning. Derfor vægter vi på Hvilebjergskolen fællesskabet 
meget højt. 

 
Mobning skyldes ikke onde børn, men derimod onde mønstre. Disse 
mønstre ønsker Hvilebjergskolen at være med til at bryde ved kærlig-
hed, konsekvens samt en god omgangstone. 
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Hvad kan du/ I generelt gøre? 

 
Nedenfor ses nogle antimobbe-råd, som forhåbentligt kan hjælpe 
lidt på vej: 

 
Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater – eller om deres 

forældre 

 

Støt dit barns mange forskellige bekendtskaber på kryds og 
tværs i klassen 

 

Sæt spot på de ”usynlige” børn i klassen 

 

Forsøg at opmuntre dit barn til at forsvare/hjælpe/trøste den 
klassekammerat, der er alene 

 

Prioritér socialt samvær med de andre forældre og deres børn 

 

Lyt og forstå den medforælder, der fortæller om sit barns pro-
blemer 

 

Respektér klassens regler 

 
 
Hvis ikke vi gør det godt nok, så sig det til os i stedet for til naboen
!!! 
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Lav leg med paptallerken på ryggen, hvor man skriver gode ting 
om hinanden 

Spørg om de er OK! 

 
Hvilebjergskolen arbejder som sagt allerede målrettet med at fremme 
god trivsel. Vores elever har følgende gode ideer til, hvordan vi frem-
over kan fortsætte arbejdet med mobning: 

 
Læse bøger om emnet 

Lave lege for alle aldre på tværs af klasserne, f.eks. ”op og ned”-
banen 

Hjælpe dem der er kede af det 

Synge sange om trivsel 

Arbejde på kryds og tværs af klasserne som i dag. 

Fortsætte med at afholde Skole-OL på tværs af klasser 

Fortsætte med at have 0.klasse venner  

Lave juleklip på tværs af klasserne 

Afholde Emnedage/uger på tværs af klasserne som i dag 

Fortsætte med fællessang  
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Mobning kan f.eks. opleves således af ofret: 

  

Ensomhed 

Følelsen af konstant at være på vagt 

Følelsen af at være forkert 

Følelsen at ikke at betyde noget (lavt selvværd) 

 
Alle klasser på Hvilebjergskolen er blevet spurgt om deres op-
fattelse af hvad mobning er, og her er hvad vores elever svarede: 

 
At blive kaldt øgenavne - den samme hele tiden 

At blive drillet hver dag 

Man bagtaler og spreder rygter om én 

At blive drillet med personlige ting/noget man ikke kan finde 
ud af 

At gøre den samme person ked af det hele tiden 

Man driller og forfølger den samme person gennem lang tid 

Hvis en hel masse følger efter én 

Mobning på nettet hvis nogen skriver grimt til én. 
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Hvad gør vi forebyggende på Hvilebjergskolen? 

 
Vi arbejder målrettet med at fremme god trivsel for alle på Hvile-
bjergskolen. Dette gøres ved at tage emnet op regelmæssigt; 

Hvert år udarbejder hver klasse deres egne spilleregler for det so-
ciale liv i klassen. Eleverne skal deltage aktivt i dette arbejde, 
da det er vigtigt at alle føler et medansvar for trivslen. Klasse-
læreren er ansvarlig for dette arbejde. Reglerne skal være syn-
lige i klassen, og drøftes med jævne mellemrum samt ved be-
hov med eleverne. Spillereglerne lægges desuden på  
Forældreintra i de respektive klasser. 

 

Der arbejdes koncentreret med trivsel og konfliktløsning løbende. 
Desuden behandles emnet i situationer, der naturligt lægger 
op til det, konflikter mellem elever osv. Dette arbejde lægger 
op til samarbejde med forældrene, da deres observationer kan 
bruges som vigtige input til hvilke emner, der skal arbejdes 
med i klasserne. 

 

Der foretages årligt en national trivselsmåling i alle klasserne. Fle-
re af spørgsmålene i denne nationale måling er relevante i for-
hold til mobning. Afhængigt af resultatet overvejes, hvilke ini-
tiativer der ønskes iværksat på hvilke klassetrin. Skolens ledel-
se og medarbejdere er ansvarlige for dette arbejde. 

 
På årets første forældremøde i klasserne drøfter forældrene årligt 

en fællesholdning til bl.a. afholdelse af fødselsdage, legeafta-
ler imellem alle børnene samt sprogbrug generelt. Alle foræl-
dre har ansvaret for løbende at melde ind til klasselæreren, 
hvis disse holdninger bør diskuteres på andre tidspunkter. 
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Hvad kan gøres, hvis mobning alligevel bliver et problem? 

 
• Tal åbent om problemet – både i klassen, på skolen og i hjemmet. 
Ingen børn skal frygte at komme i skole! 

 
• Fortæl klassen/skolen hvordan dit barn oplever det – spørg åbent 
til andre børns oplevelser 

 
• Hold fokus på hvad der kan gøres fremadrettet i stedet for at 
hænge fast i fortiden 

 
• Hold evt. pige- og drengemøder med konkrete aktiviteter 

 
• Arrangér fællesskabsopbyggende aktiviteter for hele klassen 

 
Vores elever foreslår følgende aktiviteter, hvis mobning bliver et 
problem: 

 
”Den varme stol”, hvor alle skal sige en god ting om den, der 

sidder i stolen 

”High five”, hvor hver elev har sin egen ”hånd” hængt op i klas-
sen påskrevet 5 gode ting sagt om vedkommende af sine 
klassekammerater 

Snak med dem – ved samtale at få dem til at indse at det skal 
stoppe 

Tage fat med det samme i frikvarterne 

Tal om det i grupper eller i hele klassen 
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Man skal ikke mødes med folk, man ikke kender, og som man har 
mødt på nettet  

 
Man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles  

 

Husk ”mormor-reglen” (= Du skal ikke skrive noget på nettet, som 
du ikke turde vise til din mormor!) 

 

Man skal skrive personlige og private kommentarer og beskeder 
som sms/i Messenger/eller i lukket chat. Ikke i offentlige kom-
mentarspor, som alle kan se  

 

Hvis man oplever digital mobning, kan man; 1.sige det straks til en 
voksen (forældre, lærere, pædagoger), 2.blokere personen, 
3.forsøge at ignorere det (hvis det er en lille ting). Man kan 
også ringe til Børnetelefonen  

 

Snak med dine forældre, lærere eller politiet hvis du bliver usikker 
på noget  

 

Vær med til at skabe en god stemning på nettet – det er god stil! 
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Hvad forventer vi, at forældrene gør? 

 
Bakker op omkring klassernes spilleregler ved at italesætte dem i 
hjemmet. 

 
Respekterer de aftaler der er indgået mellem klassens forældre på 
årets første forældremøde. 

 
Informerer skolen ved mistanke om eller kendskab til mobning 
blandt skolens elever. Information vedr. mistanke om mobning bør 
gives til skolen i denne rækkefølge: 1. Klasselæreren 2. Skolelederen 
3. Skolebestyrelsen. Dette samarbejde med forældre er utrolig vig-
tigt, hvis problemer skal italesættes før de bliver til konflikter. 

 
Samarbejder med skolen på en åben og konstruktiv måde, så vi 
sammen kan løse de udfordringer, der måtte opstå inden de bliver 
til problemer. 
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Hvordan stoppes mobning?  

 
Vi opfordrer til, at alle tager ansvar, hvis man oplever mobning i klas-
sen eller på skolen generelt. Her er nogle praktiske råd til, hvad man 
kan gøre, ifølge voksne og elever på Hvilebjergskolen, når der bliver 
mobbet: 

 
Lad være med at grine med, når der mobbes 

Forsvar mobbeofferet i selve mobbesituationen 

Kontakt, ring eller send SMS hjem til mobbeofferet og giv udtryk 
for din sympati 

Få fat i og sig det til en lærer/voksen 

Sig til mobberen at man synes, at det er dumt at mobbe 

Snak med mobbeofferet om almindelige ting 

Invitér mobbeofferet med i leg/aktivitet 

Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at grine 
og griber ind næste gang 

Find en gårdvagt 

Ring til Børnetelefonen 

Man skal sige stop 

Man kan tale om det klassen, f.eks. som rollespil hvor man lærer 
at læse andres kropssprog 

Man kan snakke med venner, lærere, forældre om det 

Eleverne prøver selv at få dem til at holde op før de voksne blan-
des ind 

Sig: ”Vælg én på din egen alder”! 

Forældre kan snakke samme. 
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Hvad er god digital adfærd ifølge vores elever? 

 
Husk at når man skriver grimme ting, lyder det værre, end når 

man siger dem. Man skal huske, at der sidder en person på 
den anden side af skærmen  

 

Man skal ikke true, skrive løgne eller sladderhistorier  

 

Man skal ikke sende billeder/videoer af andre uden at få lov til 
det af personen selv. Man må heller ikke lægge noget på 
nettet (f.eks. Facebook) uden at have fået lov. Husk at for-
ældre gerne må have kode til deres børns Facebook profil. 
Det er ikke overvågning men derimod omsorg! 

 
 

Billeder af en selv skal man overveje en ekstra gang, da de altid 
er tilgængelige for andre på nettet 

 
Man må ikke sende nøgenbilleder af sig selv eller andre  

 

Bliv ikke venner eller chat med nogen, som man ikke kender 

 


