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På Malling Skole arbejder vi for at: 

‐ alle børn og unge har ret til at være en del af positive, faglige og sociale læringsfællesskaber – ingen 

skal opleve mobning 

‐ alle børn og unge deltager – og inkluderer hinanden – i fællesskaber 

‐ alle handler, når de er bekendt med eller vidne til mobning 

‐ forebygge mistrivsel og mobning gennem en tidlig og rettidig indsats  

 

Hvad er mobning? 

Mobning er et gruppefænomen 

‐ Foregår i og omkring et gruppefælleskab – både off‐ og online 

‐ Kan være en måde at skabe et fællesskab på 

‐ Kan ikke udelukkende tillægges enkelte individer 

 

Mobning omfatter udstødelseshandlinger  

‐ Udstødelseshandlingerne bærer præg af eksklusion og fornedrelse 

‐ Handlingerne har ofte en systematik 

 

Mobning kan være direkte eller indirekte 

‐ Mobning kan komme til udtryk ved synlig, direkte forfølgelse 

‐ Mobning kan også komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse 

 

Mobning foregår i en formel social sammenhæng, som man ikke kan trække sig fra 

‐ Fordi det er en del af skolen 

‐ Fordi den sociale sammenhæng er en forudsætning for at være en del af fællesskabet – f.eks. 

klubber, idrætsforeninger eller digitale rum 

 

 

Hvad er digital mobning?  

Kendetegn på digital mobning er at 

‐ mobningen kan foregå døgnet rundt – der er ikke noget fristed 

‐ beskeder og billeder kan blive delt hurtigt og blive set af mange hurtigt 

‐ mobningen kan foregå anonymt 

‐ mobningen kan foregå i lukkede grupper – også usynlige for voksne 

‐ kropssproget mangler 

‐ mobningen sker lokalt, men kan inddrage tilskuere fra nær og fjern 

‐ magtubalancer forstærkes i det digitale rum – og voksne er ikke til stede 
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Målet med vores antimobbestrategi 

På Malling Skole vil vi fremme trivsel og reducere mobning gennem en tidlig og rettidig indsats for trivsel 

mod mobning. 

Ud over skolens generelle værdiregelsæt vil vi med en aktiv og god antimobbestrategi dagligt arbejde med 

at sikre trivsel og inkluderende fællesskaber for alle. 

Gennem bl.a. elev trivselsmålinger vil vi følge udviklingen med elevernes trivsel og udvikling.  

 

Forebyggelse og bekæmpelse af mobning 

Forebyggelse af mobning sker gennem en tidlig og rettidig indsats og i et samarbejde med forældrene, 

dagtilbud og klubber. På Malling Skole har vi fokus på at opbygge inkluderende lærings‐ og 

børnefællesskaber, der kan være med til at forebygge, at mobning opstår.  

Arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af mobning skal ses som opmærksomhedspunkter til skolens 

generelle arbejde med børns og unges trivsel og inkluderende fællesskaber. Målet er, at vi på Malling Skole 

forebygger og reducerer mobning – også digitalt – i videst muligt omfang og samtidig øger elevernes 

generelle trivsel og muligheder for at deltage i trygge læringsfællesskaber. Det gør vi ved f.eks. at arbejde 

med nedenstående indsatser og anbefalinger: 

Elevrådet 

● Elevrådet deltager i udarbejdelsen af skolens antimobbestrategi og formidler det 

fællesskabsorienterede mobbesyn til alle børn og unge på skolen 

● Elevrådet medvirker til at udbrede kendskabet til antimobbestrategien, sige fra over for mobning 

og opfordre børn og unge til at involvere voksne ved problemer med mobning og ensomhed 

● Elevrådet deltager i skolernes arbejde med resultaterne fra den nationale trivselsmåling og 

undervisningsmiljøvurderingen. 

● Elevrådet er med til at sætte fokus på trivsel, inkluderende fællesskaber og mobning på deres skole 

– og herunder gøre opmærksom på gode omgangsformer fysisk såvel som online. 

Det pædagogiske personale 

● Det pædagogiske personale har en anerkendende tilgang til børn og unge og kan sætte sig ind i 

deres perspektiv 

● Det pædagogiske personale samarbejder med skolens andre aktører i forhold til at skabe 

inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til elevernes mangfoldighed. 

● Det pædagogiske personale deltager i et samarbejde med ledelsen i udarbejdelsen af klare 

retningslinjer for, hvordan skolen handler forebyggende og i tilfælde af en konkret mobbesag 

● Det pædagogiske personale benytter i forebyggelsesindsatsen resultaterne fra den nationale 

trivselsmåling og undervisningsmiljøvurderingen.  

● Det pædagogiske personale formulerer sammen med eleverne mål for den enkelte klasse vedr. 

fællesskab og trivsel og dermed organiserer undervisningen sådan, at elevernes samarbejde og 

trivsel understøttes. Herunder skal der også være fokus på digital dannelse.  

● Det pædagogiske personale benytter metoder med udgangspunkt i en kvalificeret viden om og 

kompetencer til at styrke trivsel, forebygge og intervenere mod mobning med udgangspunkt i et 

inkluderende børnesyn og det fællesskabsorienterede mobbesyn, som inddrager børn og unge som 

aktive medspillere mod mobning 
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● Det pædagogiske personale skal have fokus på skabe og fastholde fælles værdier samt deres 

indbyrdes adfærd 

● Det pædagogiske personale inddrager ledelsen og forældrene på skolen, hvis der er bekymring for, 

at der foregår mobning, eller der er børn og unge, som står uden for fællesskabet. 

Forældrene  

● Forældre er opmærksomme på, at de selv er rollemodeller for deres børn 

● Forældrene tager ansvar og engagerer sig i hele børnegruppens trivsel og motiverer deres egne 

børn til at have øje for alle i børnefællesskaberne 

● Forældrene medvirker til at understøtte inkluderende fællesskaber ved i hjemmet at sætte fokus på 

diversitet 

● Forældrene medtænker trivsel som et fast punkt til forældremøderne 

● Forældrene støtter deres børn i at løse og håndtere konflikter med jævnaldrende og vurdere, 

hvornår en voksen skal inddrages. Herunder skal forældrene også inddrage skolens personale 

● Forældrene er nysgerrige og taler løbende med deres barn om, hvordan de bruger de sociale 

medier på en god og respektfuld måde.  

Skolebestyrelsen 

● Skolebestyrelsen prioriterer skolens trivselsindsatser højt bl.a. ved at tage emnet trivsel op på flere 

bestyrelsesmøder hvert skoleår og ved at føre tilsyn med udførelsen af de strategier og principper 

skolebestyrelsen har vedtaget. 

● Skolebestyrelsen sikrer sig, at der udarbejdes et værdiregelsæt og antimobbestrategi, hvor skolens 

aktører inddrages. Der skal være klare retningslinjer for, hvordan skolen handler i tilfælde af 

mobning. Desuden sikrer skolebestyrelsen sig, at værdiregelsæt og antimobbestrategi løbende 

revurderes på baggrund af den nationale trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering 

● Skolebestyrelsen skal i samarbejde med skolens personale igangsætte indsatser og aktiviteter, som 

medvirker til at inddrage sårbare familier og skabe et uformelt og konstruktivt samarbejde. 

Ledelsen 

● Ledelsen samarbejder om at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til børns og unges 

diversitet. Derfor skal der løbende arbejdes med at skabe og fastholde fælles værdier, som er 

udgangspunktet for personalegruppens holdninger og handlinger i forhold til at skabe og fastholde 

en inkluderende skole‐ og klassekultur. Herunder prioriterer ledelsen, at hele personalegruppen 

løbende reflekterer over egen og kollegers praksis i forhold til arbejdet med at styrke en 

inkluderende skole‐ og klassekultur.  

● Ledelsen tager ansvaret for, at antimobbestrategien bliver udarbejdet i fællesskab med skolens 

aktører, og at den også indeholder overvejelser om håndtering af digital mobning. 

● Ledelsen tager ansvar for en helhedsorienteret indsats, som også tager udgangspunkt i resultater 

fra den nationale trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering, der benyttes i forhold til at 

forebygge og bekæmpe mistrivsel samt mobning.  

● Ledelsen tager ansvar for, at alle klasser formulerer mål omkring klassefællesskab og trivsel. 

Herunder fokuseres der på fælles retningslinjer i personalegruppen for klasseledelse, som kan 

skabe trygge klassefællesskaber. Eks. arbejdes der også med digital dannelse og god digital adfærd. 

● Ledelsen prioriterer, at ressourcepersoner uddannes og trænes i at udbrede og forankre viden om 

mobning og digital dannelse samt redskaber til forebyggelse og intervention mod mobning, så der 

sikres at hele personalegruppen er opdateret her inden for. 

Se mere om skolens forebyggelse af mobning i bilag 1. 
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Håndtering af mobning  

Mobning er et socialt fænomen, hvorfor omdrejningspunktet er kulturen i børns og unges fællesskaber i 
skolen og i fritiden – herunder kulturen i klassen. Indsatser skal tage udgangspunkt i de sociale dynamikker 
og det samspil mellem børnene, som er medvirkende til at sætte rammerne for klassekulturen og de 
fællesskaber, børn og unge går ind og ud af.  
 
I Aarhus Kommune har Børn og Unge afdelingen  fastsat en procedure for et fælles grundlag for, hvordan 
mobning forstås og skal håndteres af og på skolen, når vi bliver bekendt med mobning: 

https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/mobning/ 
 
På Malling Skole tager vi i håndteringen af mobning udgangspunkt i nedenstående 4 trin, når der vurderes, 
at der er tale om mobning:  

● Lytte til aktørernes perspektiver og på den måde åbne sagen fra flere vinkler.  
● Beskrive og analysere processerne: Det sociale portræt af klassen eller gruppen tegnes.  
● Initiativer og tiltag igangsættes på baggrund af det sociale portræt.  
● Herefter støttes den eller de udsatte elever, som har været udsat for mobning, i processen.  

 
På Malling Skole iværksætter vi midlertidige indsatser, som skal standse mobningen her og nu, indtil den 
mere egnede og langsigtede handleplan træder i kraft, og indsatserne i den er begyndt at virke. Vi mener at 
begge dele er vigtige og nødvendige. 
 
Se mere om skolens håndtering af mobning i bilag 2. 

 

Handleplan og procedure ved mobning 

Senest 10 arbejdsdage efter, at der er konstateret problemer med det psykiske miljø inden for 
børne‐ og/eller læringsfællesskabet – herunder tilfælde af mobning, udarbejder vi på Malling 
Skole en handleplan der skal bringe problemerne til ophør. Handleplanen indeholder en 
kortlægning, hvor vi belyser problemet fra flere perspektiver og tager stilling til hvem der er 
involveret og hvordan vi effektivt kan stoppe mobningen. Derefter inddrager vi de relevante 
aktører og opstiller mål og iværksætter tiltag som vi evaluerer og følger op på efter den 
aftalte tid.  

Problemer vedrørende mobning eller lignende er ikke ens, hvorfor handleplanen udarbejdes 
efter den aktuelle situation og børnegruppen. Foranstaltningerne i vores handleplaner kan 
være kort‐ og/eller langsigtede og både tage udgangspunkt i et skole‐, klasse‐ og 
individniveau. 
 

Klagemuligheder 

Oplever elever og deres forældre, at der ikke bliver taget ordentlig hånd om situationen, har 
de mulighed for at klage.  

Der klages først til en central indgang for klager i forvaltningen. Hvis der ikke gives fuldt 
medhold i klagen, videresendes klagen til Dansk Center for Undervisningsmiljø. Dansk Center 
for Undervisningsmiljø kan herefter udstede et påbud om at opfylde en handlepligt inden for 
en rimelig frist.  
 
Du finder mere information om klagemuligheder ved den Nationale Klageinstans mod 
Mobning her:  https://dcum.dk/forside/nkmm  



 

 

BILAG 
 

Bilag 1: Sådan forebygger vi mobning 

Bilag 2: Sådan håndterer vi mobning 

Bilag 3: Vejledning til forældre 

Bilag 4: Forebyggende trivselsplan 



Bilag 1: Sådan forebygger vi mobning

indsats deltagere ansvarlig tidsplan

Gennem undervisning Skolen har en plan for hvilke 
aktiviteter der gennemføres på de 
forskellige trin. Se bilag 4

Klasserne individuelt. Klasseteam aktiviteterne
skrives ind i
klassens
årsplan.

I frikvarterer Legepatrulje.
Legegrupper
Gårdvagter
Forberedte aktiviteter

lærer og pædagog/6. årgang
Lærere

Legepatrulje
-koordinator
samt lærere

Samarbejde med SFO/klub Pædagoger varetager Leg og Lær,
der understøtter klassernes trivsel

Koordination mellem skole-/klubleder
månedligt med henblik på særlige
klasser

Trivselsarbejde i 4. klasser klub/skole
sammen

Pædagoger/lærere/elever Lærere/pæd
agoger

Pæd.leder/af
delingsleder,
klub

På digitale medier Skolen har en plan for hvilke 
aktiviteter der gennemføres på de 
forskellige trin. Se bilag 4

Klasserne individuelt. Klasseteam aktiviteterne
skrives ind i
klassens
årsplan.

Samarbejde med forældre Skolen indkalder til forældremøder.
Ved klasser med behov for særlig
opmærksomhed indkaldes ekstra.

Personale og forældre.
Eventuelt med ekstern bistand
SSP, Ung i Aarhus eller
lignende.

klasseteam faste møder
meldes ud ved
skoleårets start.

Særlige arrangementer Rollespilsdag. Skolefest. alle alle se kalender



Markedsdag. idrætsdage.
Trivselsuge - temauge med trivsel
som omdrejningspunkt.



Sådan håndterer vi
mobning

deltagere ansvarlig opfølgning

Tilskuer til mobning Hvis man oplever eller
hører om mobning så skal
klasselærer have besked.

Den eller de der ser det. Alle Klasselærer kontakter
nærmeste leder og evt
AKT og aftaler handling.

Klassen Mobning er ikke en
individuel ting. Det sker
altid i fællesskaber og
fællesskaber skal bidrage
til et miljø hvor det ikke
forekommer.

Alle i og omkring klassen
er forpligtede på at
deltage i aktiviteter der
forebygger og behandler
mobning.

klasselærer og AKT er
tovholder på at udbrede
et fællesskabs syn på
mobning

De involverede elever Møder mellem elever,
forældre og skolen.
Klassen inddrages.

Direkte implicerede og
klassen som helhed

klasselærer og ledelse 
(AKT)

De involverede voksne klasselærer og ledelse 
(AKT)

Bilag 2: Sådan håndterer vi mobning



LUNDSHØJGÅRDSVEJ 19 TLF: 0045 8713 8686 MAL@MBU.AARHUS.DK 

8340 MALLING – DANMARK FAX: 0045 8713 8680 WWW.MALLING-SKOLE.DK 

Malling, den 1. marts 2022 

Malling Skoles vejledning til forældre v. trivselsproblematikker 

Når man som forældre står med et barn, der ikke trives i skolen, bliver man ofte 

meget søgende i forhold til, hvor og hvordan man kan få hjælp. I nedenstående 

vejledning kan forældre læse om, hvad de kan gøre, når de oplever, at deres barn 

ikke trives i skolen. Det er samtidig et forsøg på at vise, hvilke veje, vi som skole kan 

gå for at hjælpe de børn/børngrupper på vej, som har trivselsproblematikker.  

Der findes sjældent enkle løsninger, og det kan være svært både for skolen og for 

forældrene at finde ud af, om hjælpen gives bedst til den enkelte elev eller til hele 

elevgruppen. Det er ofte kompliceret og ikke med en klar årsag/virkning 

sammenhæng, så vi leder efter løsninger for individet og for fællesskabet.  

Det første skridt 

- Det første skridt er at kontakte en klasselærer.  Skriv til klasselærerne i Aula og

bed om at blive ringet op. Ofte laver man her nogle aftaler, som understøtter

elevens trivsel. Det kan være elevsamtaler, klassesamtaler m.m, ekstra fokus ved

gruppedannelser, frikvarterer m.m.

- Nogle gange aftaler man at mødes eller ringes ved efter et stykke tid for at

følge op. Har tiltagene hjulpet, skal der andet til, eller er vurderingen, at man er

på rette vej, men der skal mere tid til?

Hvis det ikke hjælper 

- Hvis det ikke flytter sig, aftales næste handling, og det er typisk at udvide

kredsen af deltagere med eksempelvis ledelse, AKT eller andre aktører på

skolen. Hvis man som forælder har brug for at vende problemstillingen med

ledelsen på skolen, kan der aftales møde eller telefonsamtale.

Bilag 3: Vejledning til forældre
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Hvad sker der så? 

- Hvis det ikke lykkes for forældre og lærere at få eleven i bedre trivsel, er det ofte

fordi der skal bredere indsatser til. Mulighederne er mange, og det er blot nogle

få af dem, der er oplistet herunder.

- Indstilling til specialcentermøde

- Trivselsundersøgelse via Klassetrivsel.dk

- Netværksmøde m. PPR og evt. rådgiver fra Familiecenteret

- Forældremøde m. hele eller dele af forældregruppen

- Observation og sparring v. PPR

- Trivselsforløb i klassen – enten kun v. lærerne eller med hjælp fra PPR,

UngIAarhus, Uno-centeret m.m.



Tiltag på årgange Forældreinddragelse Tiltag i afdelingen 0-3 Tiltag på hele skolen

0. Introuge i SFO inden
skolestart.

Fokus på etablering af
sunde klasse- og årgang
fællesskaber

Forløb med fri for
mobberi i klasserne i
efteråret

Store Venner, der viser
rundt, hjælper i
frikvarterer og kommer
på besøg i løbet af året

Repræsentanter fra AKT- teamet
(Adfærd, Kontakt og Trivsel) deltager
på 1. forældremøde - intro til hvad
gør/kan AKT på skolen

Intro til “den usynlig
klassekammerat” - om forældres
indflydelse på klassens trivsel
på 2. forældremøde

I indskolingen er der et
særligt trivsel fokus på:

Etablering af fællesskaber
Følelsesregulering
Konflikthåndtering

Venskabsklasser/
Store Venner

Legepatrulje

Organiserede lege i
frikvartererne i klasserne

Trivselsuge i uge 41

Fællessamlinger med musik
på trappen på tværs af
årgange

Fælles morgensamlinger i
indskolingen

Årlige trivselsmålinger

Klassetrivsel.dk ved behov i
klasserne.

Uge Sex inddrages i
klasserne

Elevsamtaler

Ture ud af huset med henblik
på det sociale

Rollespilsuge på tværs

Traditioner:
Morgensamlinger og
sommer- og julesamlinger
Teater
Motionsdag
8. klasserne arrangerer
idrætsdag for alle
Juleklippedag
Skolefest eller markedsdag

1 Overgangen fra
børnehaveklasse til 1.
klasse
At vænne sig til flere skift
og flere voksne

Klassekultur og klasse -
og årgang fællesskaber

Den usynlige klassekammerat -
fortsat
- om forældres indflydelse på
klassens trivsel

Bilag 4: Forebyggende trivselsplan

Herunder er en skematisk oversigt over tiltag på årgange og afdelinger der skal bidrage til trivsel på skolen. De enkelte klasser 
vil også have aktiviteter, udover det der står herunder. Klasser er forskellige, og forældre og lærere kan altid byde ind med eller 
opfordre til aktiviteter.



I SFO

Fastelavnsfest
Halloween
Spilleaften
Julearrangement for børn og
forældre

Store Venner- ordninger
overgår til at være
venskabsklasser
Introduktion til Trinbrættet
(SFO)

2 Digital dannelse (“En haj
til medier” mm)

Arrangere juleevent for
resten af indskolingen

Kort oplæg/intro om digital dannelse
- Aarhus kommunes oplæg
Afholdes at skolens egne
ressourcepersoner

3
Fokus på grænser og
integritet i det sociale
fællesskab.

Forberede overgang til
mellemtrinnet og klub

Aftenklub/ pige drenge
aftener i SFO

Overleveringer til og
samarbejde med Klub

Lejrskole - overnatning med forældre
i hytte i nærområdet



Tiltag på årgange Forældreinddragelse Tiltag i afdelingen Tiltag på skolen

4. årgang
Digital dannelse (v. De 32)

Krop og pubertet (v.
Sundhedsplejerske. Slut 4.
klasse)

Trivselsindsats i samarbejde
med klubben i starten af
året for at skabe god
sammenhæng mellem skole
og klub

Efter behov: Organiserede
lege i frikvartererne i
klasserne

Forældreoplæg om digital
dannelse v. De 32

Venskabsklasser i indskolingen

Trivselsuge i uge 41 på tværs af
klasserne med henblik på at
skabe fællesskab i afdelingen

Morgensamlinger
Klasserne er på skift ansvarlige
for morgensamlingen

Årlige trivselsmålinger

Klassetrivsel.dk ved behov i
klasserne.

Elevsamtaler

Uge Sex inddrages i alle
klasser

Ture ud af huset med
henblik på det sociale

Rollespilsuge på tværs

Traditioner:
Julesamling
Teater
Motionsdag
8. klassernes idrætsdag
Juleklippedag
Skolefest eller markedsdag

5. årgang
Social Pejling (SSP)

Krop og pubertet (v.
sundhedsplejerske på 5.
årgang)

Efter behov: Organiserede
lege i frikvartererne i
klasserne

https://dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/sociale-misforstaaelser


6. årgang
Legepatrulje

Lejrtur til Bornholm

Fremlæggelse for 5. årgang
om Bornholm

Forældreaften efter Bornholm

Udskoling
Tiltag på årgange Forældreinddragelse Tiltag i afdelingen Tiltag på skolen

7. årgang
Digital dannelse
(UngIAarhus)

Skolepatrulje

Vinterudstillingen Vinterudstillingen

Klassesamtaler -
konfliktløsning

Trivselsdage i udskolingen med
fokus på elevernes
medbestemmelse

Livsmestring - tilpasset
årgangenes behov
(UngIAarhus)

Det sociale i det faglige
(Gruppearbejde, reportage om
hinanden etc.)

Årlige trivselsmålinger

Klassetrivsel.dk ved behov i
klasserne.

Elevsamtaler

Uge Sex inddrages i alle klasser

Ture ud af huset med henblik på
det sociale

Traditioner:
Julesamling
Teater
Motionsdag
8. klassernes idrætsdag
Juleklippedag
Skolefest eller markedsdag

8. årgang
Sexexpressen (ung
formidler til ung)

SMG (Samtale mellem
generationer)

SMG (Samtale mellem
generationer)

9. årgang
ULV (Udvikling, Læring og
Vejledning) for udvalgte
elever



Hyttetur - evt. med
forældre overnatning


