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Antimobbeplan 

 

 

Anti-mobbe-plan 

Definition og handleplan. 

På Herstedlund Skole har hele personalet (lærere, pædagoger, teknisk/administrativt personale, 

ledelse), børn og unge samt forældre et fælles ansvar for trivsel. 

Vi har vægter trivsel i alle sammenhænge meget højt, da dette er altafgørende for et frugtbart 

læringsmiljø. Dvs. forholdet mellem personale-barn/ung, barn/ung-barn/ung og barn/ung-

personale. Det betyder bl.a., at det er vigtigt, at alle personalegrupper i omgang med børn og unge 

- i såvel timer som pauser - reagerer og blander sig i ”dårlig” opførsel. 

 

På Herstedlund Skole definerer vi, at…: 

• Mobning er gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser 

• Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber 
og den, der bliver mobbet 

• Mobning er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, voksne såvel 
som elever 

 

Selv om det ikke betragtes som mobning, er det vigtigt, at der også handles på 

enkeltstående tilfælde af krænkende handlinger. 

 

Skolens målsætninger 

• Vi vil distriktets børn – I vælger os 

• Du opnår dine mål – og du får din rette uddannelse 

• Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig 

• Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet 
 

Vision for arbejdet mod mobning 

Herstedlund skole ønsker at skabe rammer for børns skolegang, så mobning undgås. 

Det er dog ikke altid muligt. I det tilfælde børn eller voksne på skolen oplever mobning,  

har vi en handleplan for arbejdet med at håndtere situationen. 



På Herstedlund Skole taler vi om krænkende handlinger, når…: 

• Et barn/en ung føler sig krænket og stemplet i andres øjne og i deres adfærd 

• Et barn/en ung ydmyges og såres af nogen, så personen angribes på værdighed 
eller følelser. 
Det kan være direkte eller indirekte, f.eks. fysisk vold, skub, slag og spark. 
Det kan være handlinger ledsaget af ord, trusler og hån samt ubehagelige og 
ydmygende bemærkninger.  
Det kan være handlinger uden ord ved brug af grimasser og gestus, SMS, MMS og 
lign. med ubehagelige og nedsættende oplysninger eller billeder. 

• Et barn/en ung, der af gruppen udelukkes fra gruppen/klassefællesskabet, som 
medfører personlig isolation 

• Den/dem, der mobber, misbruger en social rolle eller position til at nedgøre eller 
forfølge et andet barn/en anden ung, så vedkommende mister status eller kontrol 
over situationen.  

 

Mobning samt tegn på mobning og mistrivsel skal tages alvorligt, fordi…: 

• Mobning er ødelæggende for børn og unges livsglæde, selvværd, sundhed og 
læring 

• Mobning er årsag til mistrivsel, som kan føre til depression og/eller angst hos den, 
der udsættes for mobning. 

• Mobning er ubehageligt at overvære og har alvorlige konsekvenser for andre end 
den, mobningen er rettet mod  

• Mobning er demoraliserende og rykker på grænserne for acceptabel adfærd og 
almindelig sund fornuft 

• Mobning påvirker selvforståelsen, tilliden, moralen og de sociale identiteter for alle i 
mobningens nærmiljø 

• Mobning skaber generel utryghed og indbyrdes negativ kontrol 

• Mobning skaber et dårligt psykisk/socialt undervisningsmiljø med mistillid og 
eksklusion til følge. 

 

Handleplan 

I nedenstående skelnes mellem gentagne tilfælde af krænkende handlinger (mobning) og 

enkeltstående tilfælde i den daglige sociale omgang. 

 

Hvis et barn/en ung udsættes for krænkende handlinger som enkeltstående tilfælde, 

herunder mægling mellem de involverede elever: 

• Lærere og pædagoger løser dagligt pædagogiske opgaver, hvor elever oplever at 
være udsat for handlinger fra kammerater, som de har oplevet krænkende. Dette er 
almindeligt, når børn/ unge er socialt sammen. 

• I Albertslund kommune arbejdes der ud fra systemet ’Relationel Genoprettende 
Praksis’ (RGP). Det er en systematisk måde at få afdækket en situation, at få givet 
alle berørte parter en oplevelse af en ordentlig og en fair proces samt få genoprettet 
relationerne mellem de berørte parter og naturligvis få stoppet den problematiske 
adfærd. 

• I det daglige kan vi benytte RGP-kortet som udgangspunkt ved samtale og 
konfliktløsning mellem elever eller mellem elever-lærere. Eleverne er her 



medansvarlige for løsningen på den oplevede krænkende hændelse. Det er RGP-
rammen vi oftest benytter til mægling mellem elever. 

• I den akutte situation med enkeltstående tilfælde af krænkende handlinger er 
pædagogen/ læreren/ lederen ansvarlig for, at de involverede elever ved 
pædagogens/ lærerens/ lederens pædagogiske indgriben ’kommer videre’ fra 
hændelsen. 

• Pædagogen/ læreren/ lederen vurderer, hvorvidt elevernes forældre skal kontaktes. 
 
Hvis et barn/en ung mobbes eller udsættes for gentagen krænkende adfærd: 

• I Albertslund kommune arbejdes der ud fra systemet ’Relationel Genoprettende 
Praksis’ (RGP). Det er en systematisk måde at få afdækket en situation, at få givet 
alle berørte parter en oplevelse af en ordentlig og en fair proces samt få genoprettet 
relationerne mellem de berørte parter og naturligvis få stoppet den problematiske 
adfærd 

• I den akutte situation er pædagog/klasselærer/team ansvarlig for, at den mobbede 
sikres en effektiv beskyttelse mod yderligere chikane og ikke udsættes for yderligere 
overgreb 

• Pædagogen/klasselæreren afholder en samtale med det mobbede barn/den 
mobbede unge, hvori det afdækkes hvem, hvad, hvornår og hvordan 

• Pædagog/klasselærer/team orienterer skolens ledelse, hvorefter forløbet klarlægges 
i fællesskab 

• Det mobbede barns/den mobbede unges forældre informeres  

• Evt. fritidsinstitution informeres 

• Pædagog- og klasseteamet udarbejder i samråd med skoleledelsen og forældrene 
en plan for, hvordan den mobbede kan støttes i den pågældende situation og den 
kommende tid 

• Pædagog- og klasseteamet evaluerer løbende sagens udvikling og holder 
skoleledelse og forældre orienteret 

• Sagen er ikke afsluttet, før mobningen er ophørt, og det pågældende barn/ den 
pågældende unge er tryg og velintegreret i fællesskabet 

• Forældre til et mobbet barn/en mobbet ung kan henvende sig til primærpædagog, 
klasselærer, ledelse og efter aftale til forældrene til det barn/den unge, der mobber. 

 

Hvis et barn/en ung mobber eller udsætter andre for gentagen krænkende adfærd:  

• I Albertslund kommune arbejdes der ud fra systemet ’Relationel Genoprettende 
Praksis’ (RGP). Det er en systematisk måde at få afdækket en situation, at få givet 
alle berørte parter en oplevelse af en ordentlig og en fair proces samt få genoprettet 
relationerne mellem de berørte parter og naturligvis få stoppet den problematiske 
adfærd 

• Skolens ledelse underrettes 

• Pædagog/klasselærer/team og skoleledelse tager straks en samtale med det 
pågældende barn/den pågældende unge 

• Skoleledelsen kontakter barnets/den unges forældre.  

• Evt. fritidsinstitution informeres.              

• Pædagog/ klasselærer/teamet udarbejder i samråd med skoleledelsen og 
forældrene en plan for, hvordan der gribes ind overfor den, der mobber. Herunder 
forsøges afdækket årsagen til elevens opførsel 

• Skoleledelsen kan vælge at bortvise den pågældende samme dag og efterfølgende 
skoledag/e. Bortvisning foranstaltes kun efter orientering af forældrene 



• Inden barnet/den unge, der mobber, igen kommer i skole, afholdes en samtale med 
primærpædagogen/klasselæreren, repræsentant fra skolens ledelse, barnet/den 
unge og dennes forældre, hvor der indgås en aftale omkring situationen 

• Pædagog/ klasselærer/teamet evaluerer løbende sagens udvikling og holder 
skoleledelse og forældre orienteret 

• Sagen er ikke afsluttet, før den pågældende har udviklet en acceptabel adfærd 

• Hvis problemet varer ved, kan et skoleskift blive aktuelt i samråd med forældrene.   
                                      
Tiltag overfor elever, der har overværet mobning: 

• I Albertslund kommune arbejdes der ud fra systemet ’Relationel Genoprettende 
Praksis’ (RGP). Det er en systematisk måde at få afdækket en situation, at få givet 
alle berørte parter en oplevelse af en ordentlig og en fair proces samt få genoprettet 
relationerne mellem de berørte parter og naturligvis få stoppet den problematiske 
adfærd 

• Primærpædagogen/klasselæreren laver en opsamlingssamtale med 
gruppen/klassen dagen efter, der er konstateret et tilfælde af mobning 

• Primærpædagogen/klasselæreren skriver efter skøn og i samråd med ledelsen evt. 
et brev til gruppens/klassens forældre om det skete 

• Primærpædagogen/klasselæreren følger op på samtalen efter behov. 

• Pædagog/ klasseteamet fortsætter det pædagogiske fokus på problematikken og 
opfølger løbende både i gruppen/klassen og i forhold til de involverede børn/unge. 

 

Mægling mellem de involverede elever i en sag om mobning: 

• I Albertslund kommune arbejdes der ud fra systemet ’Genoprettende Praksis’. Det 
er en systematisk måde at få afdækket en situation, at få givet alle berørte parter en 
oplevelse af en ordentlig og en fair proces samt få genoprettet relationerne mellem 
de berørte parter og naturligvis få stoppet den problematiske adfærd 

• Når den, der mobber, igen kommer i skole efter evt. bortvisning, afholdes møde 
mellem de implicerede elever, primærpædagog/klasselærer og skoleledelsen 

• Børnenes/ de unges forældre orienteres af primærpædagog/klasselærer/e om 
mødets forløb 

• Der sikres opfølgningsmøde mellem parterne – overholdes aftalen? 
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Antimobbeplanen evalueres efter behov. 

 

 


