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Alle for én
mod mobning
på ungdomsuddannelser
Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning.
Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har
derfor taget initiativ til en fælles aktionsplan mod mobning i dagtilbud,
grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark. Initiativet er taget i
samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet. Mary Fonden
har bidraget med faglig sparring.
I denne publikation til elevrådene, underviserne, forældrene og
ledelsen på ungdomsuddannelserne får du anbefalinger til, hvordan
mobning kan forebygges og bekæmpes, og hvordan vi kan styrke de
inkluderende fællesskaber.
På ungdomsuddannelserne har der længe været fokus på elevernes
trivsel, og der bliver allerede i dag gjort en indsats for at forebygge
og bekæmpe mobning og ensomhed. Men mobning og ensomhed
er stadigvæk et problem på ungdomsuddannelserne, som skal tages
seriøst. Derfor er der behov for endnu større viden om, at mobning er et
gruppefænomen, hvor alle i fællesskabet er med til at skabe en tryg eller
utryg kultur. Anbefalingerne skal derfor ses som opmærksomhedspunkter til ungdomsuddannelsernes generelle arbejde med unges trivsel.
Du kan læse den samlede aktionsplan alleforenmodmobning.dk, hvor
du også kan finde mere materiale om forebyggelse og bekæmpelse af
mobning.
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HVAD KAN
ELEVRÅDET GØRE?
Det er en god idé, at elevrådet altid er med til
at udarbejde skolens antimobbestrategi, så der
er klare retningslinjer for, hvad skolen gør, hvis
der bliver mobbet. Elevrådet kan også være med
til at sikre en ansvarsfordeling af, hvem der gør
hvad i tilfælde af mobning, og at der bliver taget
hånd om eventuel digital mobning.

Sæt jer sammen med undervisere og ledelsen
og fokusér på trivsel og inkluderende fællesskaber for alle, uanset køn eller baggrund – også på
de digitale medier.

Samarbejd med ledelsen om aktiviteter ved
skolestart på klasseniveau og på skoleniveau,
hvor alle kan være med. Det er med til at danne
en fællesskabsfølelse, og det minder de unge
om, at det er en fælles opgave at skabe gode
fællesskaber.

Sørg i elevrådet for, at alle elever på skolen
ved, at mobning kun kan forebygges og bekæmpes, hvis alle i fællesskabet trives og siger fra
overfor mobning.

Arbejd på at styrke en tryg fællesskabskultur på
hele skolen, og sæt fokus på, at eleverne siger
fra overfor grænseoverskridende situationer og
deling af krænkende beskeder eller billeder.

Vær i elevrådet med til at opfordre de unge
til at involvere de voksne, når der er problemer
med mobning og ensomhed.

Gennemgå årligt alle skolens sociale arrangementer, og vær med til at sikre, at arrangementerne er inkluderende for alle unge på skolen.
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HVAD KAN
UNDERVISERNE
GØRE?
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Som underviser kan du understøtte de trygge

Som underviser er det vigtigt, at du forebygger

fælleskaber blandt eleverne ved at have en an-

ensomhed og mobning ud fra et inkluderende

erkendende tilgang og sætte dig i deres sted.

syn på de unge og det fællesskabsorienterede
mobbesyn. Det er også en god idé at tale med
de unge om, hvad mobning er, og hvordan de

Brug resultaterne fra den nationale trivsels-

selv kan være med til at stoppe mobning.

måling og undervisningsmiljøvurderingen til
løbende at forebygge og bekæmpe mobning
og ensomhed både på skolen og i de enkelte

Sørg for i hele personalegruppen løbende

klasser.

at arbejde med de fælles værdier, som skolen
bygger på. Gennem jeres holdninger og adfærd
kan I skabe og fastholde en inkluderende skole-

Formulér sammen med de unge mål for

og klassekultur.

klassens fællesskab og trivsel ved skolestart på
alle årgange. I kan løbende tage målene op og
justere dem sammen.

Jeres trivsel er vigtig. Sørg derfor for at
skabe en inkluderende skolekultur, der omfatter
både elever og voksne.

Eleverne skal møde en fælles tilgang til god
opførsel og ens normer for fællesskab hos
underviserne. Derfor er det vigtigt, at I sammen
med ledelsen sætter fokus på, at der er fælles
retningslinjer for klasseledelse i personalegruppen.

Sørg for, at de unge ved, hvor de kan få hjælp
og støtte, hvis de mistrives.

Organiser undervisningen, så de unges samarbejde og trivsel understøttes, og så alle har
mulighed for at deltage aktivt. Sørg for, at den
enkelte elev bliver set, hørt og anerkendt.

Sæt i undervisningen fokus på digital dannelse og god digital opførsel, så de unge lærer
at arbejde systematisk, kritisk og innovativt, og
så de kan begå sig sikkert og etisk korrekt på de
sociale medier.

Inddrag ledelsen, hvis du opdager, at elever
bliver mobbet eller er ensomme enten i skolen
eller på praktikstederne.
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HVAD KAN FORÆLDRE
TIL DE UNGE GØRE?

Sæt fokus i hjemmet på, at der skal være plads
til forskellighed.

Tal løbende med dit barn om, hvordan man
bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde, så de undgår, at krænkende beskeder og billeder bliver delt.

Sæt dig ind i, hvordan du kan hjælpe, hvis dit
barn har fået delt eller selv har delt uønskede
beskeder eller billeder.

Bliv ved med at interessere dig for dit barns so-

Husk, at du er en rollemodel for dit barn. Derfor

ciale relationer og venskaber. Selvom de unge i

er det også en god idé at tænke over, hvordan

denne tid er ved at løsrive sig fra forældrene, er

du selv deler billeder af familien og vennerne.

det vigtigt, at du som forælder fortsat interesserer dig for og støtter op om dit barns trivsel på
ungdomsuddannelsen.

Du er i din gode ret til at spørge efter en
trivselspolitik eller et værdiregelsæt på dit barns
uddannelsessted.

Vær opmærksom på, at du selv er en vigtige
rollemodel, som dit barn identificerer sig med,
iagttager og lærer af.

Tal løbende med dit barn om altid at gå til
en voksen, hvis de er ensomme, bliver mobbet,
eller hvis de oplever, at andre unge på skolen er

Tag medansvar for det inkluderende under-

ensomme eller bliver mobbet.

visningsmiljø på skolen og i dit barns klasse, og
motivér dit barn til at interessere sig for alle i
klassen.

Inddrag undervisere og ledelsen, hvis du er
bekymret for, at nogle bliver mobbet, eller hvis
der er nogen, som står udenfor fællesskabet
med de andre unge.

11

HVAD KAN
LEDELSEN GØRE?
Brug resultaterne fra trivselsmålinger og un-

Samarbejd med undervisere og elevrådet om

dervisningsmiljøvurderinger til at forebygge og

mentorordninger, og hav fokus på, at de unge

bekæmpe mobning og ensomhed. Sørg også for

får opbygget nogle gode sociale netværk ved

at inddrage de unge og underviserne i løbende

skolestart.

opfølgninger.

Sæt fokus på, at underviserne arbejder med
Anlæg en helhedsorienteret indsats, hvor

digital dannelse og god digital opførsel, så de

alle ungdomsuddannelsens medarbejdere og

unge lærer at arbejde systematisk, kritisk og

unge er med til at øge trivslen og sige nej til

innovativt – og kan begå sig sikkert og etisk

mobning og ensomhed i skolen.

korrekt på de sociale medier.

Sørg for, at elevrådet har en aktiv rolle i ar-

Udarbejd i ledelsen et etisk kodeks, der sikrer,

bejdet med de unges trivsel og forebyggelse af

at skolen kan håndtere sexmobning og deling af

mobning og ensomhed.

nøgenbilleder.

Tag ansvar for, at de unge i samarbejde med

Vær sammen med underviserne opmærksom-

underviserne hvert år sætter mål for klassens

me på, om elever bliver mobbet eller er ensom-

fælleskab og trivsel. Sørg for, at de løbende

me både på skolen og praktikstederne – og følg

evalueres og justeres.

op, hvis det er tilfældet.

Det er en god idé at arrangere forældremøder

Sørg for, at underviserne forebygger mobning

ved skolestart, hvor forældrene informeres om

og ensomhed ud fra det fællesskabsorienterede

skolens mål for klassefællesskaber og trivsel. Du

mobbesyn.

kan også sætte fokus på, hvordan forældrene
kan hjælpe deres børn til at få en god digital
adfærd på nettet, eller hjælpe dem hvis børnene

Prioritér, at personalegruppen løbende reflek-

mistrives.

terer over kollegaers arbejder med at styrke en
inkluderende skole- og klassekultur.

Vær tydelig omkring, at underviserne har et
stort ansvar for de unges trivsel, og samarbejd
med underviserne om at sikre, at der er fælles
retningslinjer for god klasseledelse i personalegruppen.

Sørg for, at hele personalegruppen løbende
arbejder med de fælles værdier, som skolen
bygger på. Gennem jeres holdninger og adfærd
kan I skabe og fastholde en inkluderende skoleog klassekultur.

Prioritér i ledelsen, at der uddannes ressourcepersoner på skolen, der kan udbrede og
forankre viden om mobning og digital dannelse,
så alle undervisere kan styrke trivslen og stoppe
mobning og ensomhed.

Arbejd målrettet med at afsøge og udvikle
nye metoder, der sikrer, at de unge trives. Det
kan være en god idé at samarbejde med andre
uddannelsesinstitutioner om deres erfaringer
og gode eksempler.

Det lokale erhvervsliv kan inddrages for at
sikre et attraktivt erhvervsrettet uddannelsesmiljø.
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HVAD GØR VI, NÅR
MOBNING ER EN
REALITET?

– Anbefalinger til alle på
ungdomsuddannelsen
Ledelsen skal i samarbejde med underviserne,
de unge og elevrådet sørge for, at der er en
konkret handleplan for at stoppe mobning og
ensomhed.

Det er ledelsens og undervisernes ansvar
at være opmærksomme på, at der er en god
inkluderende kultur blandt de unge. Det er også
deres ansvar at tage hånd om unges trivsel, hvis
de finder ud af, at nogen bliver mobbet eller er
ensomme.

Ingen unge skal føle sig overset eller afvist, når
de har brug for hjælp fra en voksen. Derfor er
det vigtigt, at undervisere og ledelse lytter og
hjælpe de elever, som føler sig mobbet, føler sig
udenfor eller er ensomme.

Indsatser i forhold til den enkelte unge eller
grupper af unge kan aldrig stå alene. Ledelse og
undervisere skal sørge for en helhedsorienteret
indsats mod mobning i samarbejde med de
unge og deres forældre.

Undervisere og ledelse skal sikre en tryg og
inkluderende skole- og klassekultur. De voksne
skal være rollemodeller for de unge.

Selv som erfaren underviser eller leder er det
en god idé at søge råd, hjælp og vejledning på
alleforenmodmobning.dk.

Undervisere, skolens ressourcepersoner, PPR,
SSP og Medierådet står klar med råd, hjælp og
vejledning til undervisere og ledelsen. Brug dem.
Find mere materiale om mobning på
alleforenmodmobning.dk.
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Denne publikation er en del af samarbejdet mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,
Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet om at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge.
Publikationen er et uddrag af en samlet aktionsplan for 0-18 årsområdet. Mary Fonden har gennem
udarbejdelsen af aktionsplanen bistået med viden og faglig sparring til indholdsafsnittene.
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