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VELKOMMEN
• Karsten Lorenzen
• Tre børn – Emmeli 2 år, Josefine 10 og –
• Gabriel på 12

Trivsels – Antimobbestrategi: Er folkeskolen for alle ?
Landsmøde 23.11.2018

• Skolebestyrelse: Rødkilde skole Sb medlem. Tidligere Formand på
Skolen I Charlottegårrden
• Instruktør i Skole og Forældre’s landsdækkende instruktør-netværk,
Kickstarter på Netværk for Specialskoler

DERFOR SKAL I
ARBEJDE MED
MOBNING & TRIVSEL

Reformens tre overordnede mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan
• Folkeskolen skal mindske betydningen af
social
baggrund i forhold til faglige resultater

Modelfoto: Ulrik Jantzen

• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis
www.skole-forældre.dk

Derfor skal I arbejde med mobning

Derfor skal I arbejde med mobning

• Hvad tænker I umiddelbart, når I hører
• Ordet Mobning?
• Ordet Trivsel ?

• Så mange oplever mobning
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Derfor skal I arbejde med mobning

• Trivselsmålinger og virkeligheden

Derfor skal I arbejde med mobning

• Konsekvenser for dem, det går ud over
• Vrede
• Ensomhed
• Lavt selvværd
• Ondt i maven og hovedet
• At føle sig forkert
• Utryghed og angst
• Psykiske problemer
• Selvskadende adfærd
Pernille Mühlbach

Derfor skal I arbejde med mobning
• Konsekvenser for dem, der gør det

• Selvmordsforsøg og selvmord

Derfor skal I arbejde med mobning
• Konsekvenser for dem, der ser det
• Manglende koncentration

• Skam og
skyldfølelse
• Psykiske
problemer
• Stofmisbrug

• Stress
• Hovedpine og mavepine
• Ensomhed
• Angst
• Immunitet og medlidenhedsstop

• Mobning på jeres skole jf. Trivselsmålingen 2015/16

Derfor skal I arbejde med mobning
• For eleverne i 0.-3. klasse er disse spørgsmål relevante:
• Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?
• Føler du dig alene i skolen?
• Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?
• Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?

Derfor skal I arbejde med mobning
•–

• For eleverne i 4. – 9. klasse er disse spørgsmål relevante:
• Er du blevet mobbet i dette skoleår?
• Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?
• Er du glad for din klasse?
• Føler du dig ensom?
• Andre elever accepterer mig, som den jeg er.
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INPUT FRA FORÆLDRE TIL ANTIMOBBESTRATEGI
Vi er ved at udarbejde en antimobbestrategi på Ny Hollæderskolen.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forældre, bestyrelse, ledelse, elevråd og skolens
lærer og pædagoger.

BAGGRUND
Skolen har allerede en trivselsstrategi, men den er nu ved at være 10 år gammel. Strategien ændrer navn til
Antimobbestrategi, en hvilken alle grundskoler nu skal have.
Arbejdsgruppen har besluttet sig for at følge Red Barnets materiale på DropMob hjemmesiden, hvor der er både
baggrundsviden, cases og konkrete opgaver til de forskellige parter i strategien. Målet er, at vi når bredt ud og får alle
med. Der laves også i efteråret en temadag for skolens elever, som arrangeres i samarbejde mellem lærer,
pædagoger og elevrådet.

FORÆLDREINDDRAGELSE
Vi vil gerne inddrage skolens forældre, så det ikke kun er kontaktforældre, som har muligheden for at komme med
input til strategien. Vi vil derfor gerne bede kontaktforældrene i hver klasse om at indkalde til et forældremøde i uge 21
eller 22. Vi vedhæfter en dagsorden og materialet, som bruges. Kontaktforældrenes opgave er at indkalde og sætte
mødet i gang. Mødet kan afvikles på 1 ½ timer. Man kan bruge skolens klasselokaler.

TO-DO
Hvis man ønsker at afholde mødet på skolen, kan Signe Hegne Rønhoff (pædagogisk leder) kontaktes for adgang til
klasselokalet.
Kontoret kan også hjælpe med at printe dilemmakortene og forældreaftalen ud. Det anbefales at de printes i farver.
Når mødet er afholdt, og forældrene har udfyldt en forældreaftale, sendes det til Anni Baun Danielsen på
abd@baunarkitektur.dk. Så kommer jeres input med i det videre forløb i arbejdsgruppen. Hvis I har andre relevante
bidrag til os, herunder om materialet til mødet er hensigtsmæssige værktøjer til at skabe viden og opmærksomhed på
mobning, er I selvfølgelig meget velkomne til at skrive det i mailen også.
Aftalen afleveres inden den 15. juni 2018.

DAGSORDEN FORÆLDREMØDE
1. Hvad er mobning – se video fra Vimeo (7 min)“Om mobning ved Helle Rabøl Hansen”:
https://vimeo.com/48292577?ref=em-share
2. Arbejde med dilemmakort i grupper med spørgsmål om mobning (materiale fra Red Barnet, som er
vedhæftet) Brug dem som er relevante for jer.
3. Udfylde en forældreaftale om at styrke fællesskabet (materiale fra Red Barnet, som er vedhæftet)
Der er generelt god inspiration af hente på
www.forældrefiduser.dk,
www.skole-forældre.dk,
www.sikkerchat.dk.
Materialet til grund for antimobbestrategien er hentet på
https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob/
Skolebestyrelsen og ledelsen vil også invitere til et foredrag om
kl. 19. De udsender mere info herom, når tiden nærmer sig.

digital mobning. Det vil finde sted 11. september

GOD ARBEJDSLYST
Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål. (I kan finde os på intra under kontaktforældre)

Venlig hilsen forældre-arbejdsgruppen.
Kristine Engelbrecht, Martine Midjord, Rikke Freil Laulund og Anni Baun Danielsen.

Borddialoger - Vidensdeling
• Hvornår har I sidste ført tilsyn med trivsel
• Hvornår lavde i sidst tilsyn med
antimobbestrategien/trivselsstrategien
• Hvordan kommer man i gang
• Kan der være svære emner at håndtere
• Hvem skal i spil
• Hvad er erfaringerne

Karsten Lorenzen tlf:
e-mail:

40 797 798
lorenzenk7@gmail.com
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