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GRUNDSKOLER 

Antimobbestrategi for:

Markusskolen, Stenhuggervej 26, 6710 Esbjerg V 
 
 

Udarbejdet (dato):

29. april 2010 
 
 

Hvad forstår vi ved ”trivsel”?

Trivsel betyder for os, at alle skal kunne være her og have det godt, uanset hvem man er, og hvordan man er. 
Man skal acceptere hinanden og respektere hinanden. Man skal tale ordentligt til hinanden, og alle skal have en 
følelse af at høre til i fællesskabet. 
 
 
 

Hvad forstår vi ved ”mobning”?

Mobning er ikke et overfladisk og enkeltstående drilleri, men gentagne dyberegående drillerier som gør en elev 
ked af det og får vedkommende til at føle sig udenfor. Mobning kan også være en grov fysisk adfærd over for en 
anden. 
Et nyt område, hvor der kan foregå mobning, er bl.a. via facebook, hvilket vi er opmærksomme på. 
 
 

Hvad forstår vi ved ”konflikter”?

Når der mellem to eller flere elever opstår et verbalt eller fysisk sammenstød, som de ikke nemt selv kan løse 
ved at tale sammen, er det en konflikt. En konflikt strækker sig som regel over en længere periode, hvor 
eleverne ikke kan finde ud af at være sammen på en hensigtsmæssig måde, eller at kontakte hinanden 
hensigtsmæssigt via sms eller facebook. 
 
 

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Med vores antimobbestrategi vil vi sikre os, at alle har det godt i skolen, og at alle har nogen, de kan knytte sig 
til og tale med. Vi vil træne vore elever i at handle hensigtsmæssigt i den sociale sammenhæng, de er i, uanset 
sammensætningen. 
Vi ønsker, at alle skal kunne se tilbage på en positiv skolegang. 
 
 

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

På klasserne afholdes ca. en gang om måneden et klassemøde, hvor man på skift er ordstyrer og referent. Her 
kan man tage alle problematikker op; lige fra ønsket om en ny fodbold - til adfærdsproblemer som kan ende 
med at nogen bliver mobbet eller på anden måde generet. 
Der arbejdes også med social træning på forskellige klassetrin. 
 
 
 

Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret, 
og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?

I tilfælde af mobning konfronteres de implicerede. Problemet tales igennem, og der laves aftaler om, at det ikke 
skal gentages. Hvis det gentages, kontaktes hjemmet – og i værste tilfælde kan det ende med en periode, hvor 
man sendes hjem for at tænke over det, man har mobbet med. 



 

 
 

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet med at fremme 
den sociale trivsel og modvirke mobning?

Vi har på skolen en legepatrulje sammensat af elever fra 4. – 9. klasse efter eget ønske. De er med til at sætte 
lege i gang i frikvartererne og dermed også med til at modvirke konflikter udsprunget af, at nogen keder sig eller 
føler sig udenfor. Desuden har vi et UMV-udvalg bestående af to elever fra hver klasse (4. – 9. klasse). Dette 
udvalg samles en gang hver anden måned for at drøfte eventuelle problemer eller lignende. UMV udvalget er 
således bindeled mellem de forskellige klasser – og mellem skolen og eleverne. Den sociale trivsel er bl.a. blevet 
søgt styrket ved et fælles hyggerum med bløde møbler for 6. – 9. klassetrin. 
 
 

Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for 
at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

I tilfælde af en konflikt mellem elever, orienteres forældrene, og de opfordres til at tale med deres barn om 
problemet. Vi opfordrer også forældrene til at kontakte os, hvis de mærker, at deres barn ikke trives. 
Vi opfordrer også forældrene til at meddele skolen, hvis deres barn oplever noget, der socialt bør tages hensyn 
til. 
 
 

Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold 
til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Vi har jævnligt teammøder og klassemøder, hvor vi taler eventuelle problematikker igennem. Det er med til, at 
vi hjælper hinanden med arbejdet omkring det sociale liv. Yderligere har vi på skolen meldt os til at være med i 
et forløb på tre år omkring LP-modellen, hvilken vi nu er i gang med. I den anledning har vi foretaget en 
kortlægning af elevernes trivsel på skolen. Denne kortlægning arbejder vi videre ud fra. 
 
 

Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og forældre henvende 
sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

Elever kan henvende sig til deres klasselærer vedrørende den sociale trivsel.  
Ansatte og forældre kan henvende sig til skolelederen vedrørende den sociale trivsel.  
 
 

Hvordan gør vi vores antimobbestrategi kendt af alle?

På skolens website findes (under menuen information) 
- skolens samværsregler 
- beskrivelse af vores UMV-udvalgs arbejde 
- vores antimobbestrategi 
 
 

Hvordan sikrer vi optimalt samarbejde mellem skole, sfo og 
fritidshjem/klub omkring elevernes sociale trivsel?

I teammøder og klassemøder sørger man får at kontakten og samarbejdet omkring eleverne holdes ved lige. I 
tilfælde af særlige episoder er vi hurtige til at informere hinanden. 
 
 

Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi?

Vi evaluerer løbende ved vores jævnlige klassemøder (ca. en gang pr. måned) og ved vores UMV-møder (ca. en 
gang hver anden måned). Desuden har vi kortlægningen af elevernes trivsel i forbindelse med arbejdet med LP-
modellen. 
 
 

Eventuelle bemærkninger, kommentarer eller tilføjelser...

 
 
 
 
 

 


