
Referat fra dialogmøde den 7. november 2017: ”Sammen om en fælles 

forebyggelse mod mobning” 

Tirsdag, den 7. november 2017 havde skolebestyrelsen inviteret alle forældre og 

klasseforældrerødder til et fælles dialogmøde omkring mobning under temaet: ”Hvad vi 

sammen kan gøre for, at sikre trivslen blandt alle børn på Vores Skole”. Ud over 

skolebestyrelsen deltog også skolens ledelse. 

Man blev bedt om gruppevis, bl.a. at forholde sig til, og kommentere på, følgende: 

 Hvad forstår du ved mobning?  

 Hvad gør du, når dit barn kommer hjem og fortæller, at han/hun er blevet mobbet? 

 Hvordan handler du, når dit barn kommer hjem, og fortæller om en episode, som du 
opfatter som mobning? 

 Hvad gør du, når dit barn fortæller om, at andre i skolen er blevet mobbet? 

 Hvordan kan du som forældre understøtte dit og andres børns trivsel? 

 Hvilke handlinger kan du og den øvrige forældregruppen i klassen og på skolen 
igangsætte, for at understøtte trivsel for alle børn og derved bidrage til en mobbefri 
skole? 

 Hvordan kan du, og skolens øvrige forældre, understøtte det forpligtende 
fællesskab i Vores Skole? 

 

Nedenfor er opsummeret de udsagn og konklusioner grupperne fremkom med: 

Ved mobning forstås: 

 Når en person oplever en grænseoverskridende bevidst handling.  

 Når man føler sig uden for fællesskabet, og det har foregået over en vis tidsfaktor  
 

Hvad gør du, når dit barn kommer hjem og fortæller at han/hun er blevet mobbet? 

Hvordan handler du, når dit barn kommer hjem og fortæller om en episode, som du 

opfatter som mobning? Hvad gør du, når dit barn fortæller om at andre i skolen er blevet 

mobbet? 

 Lytter til vores børn. Spørger ind til situationen. Forsøger at finde ud af hvad der 
reelt er foregået 

 Hvis vi vurderer at der er tale om mobning, opfordrer vi vores børn til selv i første 
omgang, og prøve at få situationen afklaret indbyrdes. 

 Vi opfordrer vores børn til selv, i det omfang det er muligt, at tage ansvar. 

 Er dette af den ene eller anden årsag ikke muligt, eller andre forhold taler for det, 
tages der enten kontakt til barnets klasselærer og/eller i de situationer hvor det 
giver mening, kontakter de andre involverede børns forældre 

 Hvis vi hører om andre børn, der bliver mobbet, har vi pligt til at reagere på det 

 Kontakter pågældende forældre for at høre deres oplevelse af sagen. 

 Man skal turde ta’ den direkte kontakt 



Hvordan kan du som forældre understøtte dit og andre børns trivsel? Hvilke handlinger 

kan du og den øvrige forældregruppen, i klassen og på skolen, igangsætte for at 

understøtte trivsel for alle børn og derved bidrage til en mobbefri skole? Hvordan kan 

du og skolens øvrige forældre understøtte det forpligtende fællesskab i Vores Skole? 

 Det er vigtigt at forældrene får drøftet og afklaret en ”fælles holdning” indbyrdes 

 Forældre får aftalt ”fælles spilleregler” indbyrdes 

 Fast punkt på årshjulet for klasseforældrerødder 

 Man taler pænt og respektfuldt om og til hinanden, herunder: Skolen, lærere, 
elever, forældre m.m. 

 Hilser på de børn og voksne vi møder på skolen. 

 Vær aktive forældre, der støtter op om initiativer på skolen 

 Støt op om arrangementer. Vis jer på skolen. Deltag i skolen. Skabe kontakt når 
vi er på skolen. 

 Være rollemodeller i og udenfor skolen, og tage ansvar for fællesskabet. 

 Lave og deltage i arrangementer for klassen, så forældrene kan lære hinanden 
bedre at kende. 

 Forældre ressourcer ind i skolen 

 Husk rummeligheden 
 

Fra Skolebestyrelsen vil vi gerne sige tak for en god aften. Tak for jeres deltagelse, og tak 

for nogle rigtig gode inputs til det videre arbejde. 

Vi vil gerne opfordre jer alle til, at drøfte ovenstående næste gang i er sammen på skolen 

eller for den sags skyld uden for skolen. 

De mange inputs vil blive videregivet til skolens ledelse, således det kan indarbejdes som 

en integreret del af Øhavsskolens antimobbestrategi. 

Endvidere vil referatet blive lagt på Forældreintra og samtidig sendt ud til alle 

klasseforældrerødder på Øhavsskolen, med en opfordring til, at drøfte ”fælles 

forebyggelse mod mobning” næste gang man er samlet i klasserne.    

Øhavsskolens antimobbestrategi kan findes på skolens hjemmeside via følgende link:  

http://øhavsskolen.dk/cms-content/uploads/2017/11/Antimobbestrategi-Øhavsskolenl.pdf. 
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