
Antimobbestrategi – Frederikshavn Handelsskole 

Antimobbestrategien tager udgangspunkt i skolens værdier (nærvær, ligeværd og initiativ) og skal 
ses i sammenhæng med skolens studie – og ordensregler. Strategien er derudover udarbejdet med 
afsæt i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers 
og studerendes undervisningsmiljø med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 311 af 4. april 
2017) 

På Frederikshavn Handelsskole betyder det, at alle elever og ansatte skal opleve og medvirke til, at 
skolen altid er et rart sted at være, og at det sociale miljø er præget af gensidig tolerance. Det 
forventes derfor, at elever optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt overfor andre elever og alle 
personalegrupper på skolen. Enhver form for mobning, voldelig adfærd eller trusler om vold er 
forbudt. 

Formålet med denne strategi er give medarbejderne på Frederikshavn Handelsskole 
handlemuligheder for at arbejde med elevernes trivsel og fremme denne, forebygge og håndtere 
mobning og mistrivsel blandt eleverne 

Alle elever på Frederikshavn Handelsskole skal udvikle sig faglig, personligt og socialt i et trygt 

fællesskab. Man forventes at give plads og rum til hinandens forskelligheder. Udgangspunktet er, 

at man skal have tillid til hinanden og man skal tage ansvar for sig selv og hinanden. 

Hvad forstår vi ved mobning? 

Mobning et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor en eller flere udfører en 
eller gentagne handlinger, der overskrider en andens grænser. Desuden indebærer mobning en 
ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og dem/den, der bliver mobbet. 

Uddybning: 

Mobning er ofte et gruppefænomen 

• Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har 
mere eller mindre synlige og skiftende roller. 

• Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i 
fællesskaber om andre emner/aktiviteter. 

• Uanset hvor mobningen foregår, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte 
individer. 

Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter 

• Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller 
fornedrelse. 

• Handlingerne har ofte en systematik, der for eksempel kan komme til udtryk ved, at det er 
den/de samme person(er), der er offer for handlingerne.  



• Hvis ikke der gribes ind kan systematikken fører til, at mobningen bliver en del af 
klassekulturen og mobberne finder nye/flere ofre for mobningen. 

Mobning kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende 

• Mobning kan komme til udtryk ved synlig og direkte forfølgelse, for eksempel hvis en elev 
gentagne gange oplever at blive slået, kaldt grimme ting eller latterliggjort på sociale 
medier. 

• Mobning kan også komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse, for eksempel 
hvis klassekammerater går, når eleven kommer, vender øjne, hvisker, ikke liker opslag på 
sociale medier, etc. 

Mobning foregår i en formel social sammenhæng, som den unge indgår i 

• Den unge er en del af en institution, som for eksempel en ungdomsuddannelse, hvor den 
unge har sin hverdag. 

• Den sociale sammenhæng opleves af den unge som en forudsætning for at være en del af 
fællesskabet. Det kan for eksempel være fritidsklubber, sportsklubber eller digitale rum. 
For at være en del af et almindeligt ungdomsliv opfattes det som nødvendigt for unge at 
opholde sig disse steder. 

Mobning forudsætter en magtubalance 

• En magtubalance forekommer, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere 
personer er mindre værd end andre.  

Hvad er digital mobning? 

Hvis mobning opstår, vil de digitale medier ofte være med til at tydeliggøre en sårbar og 
ekskluderet position. Begrebet digital mobning dækker over krænkende og nedværdigende 
handlinger, som unge udsættes for gennem sociale medier, hvor de interagerer med andre unge, 
og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer. Der findes også en række 
andre særlige kendetegn ved den mobning, som udøves gennem digitale medier. 

Kendetegn ved digital mobning 

Digital mobning kan foregå døgnet rundt – og der er ikke noget fristed. Den, som det går ud over, 
føler sig sjældent sikker i det digitale rum og er sjældent i fred. 

• Beskeder og billeder kan blive set af rigtig mange – man ved ikke, hvor mange der ser et 
billede, en video, en besked eller en kommentar. Uvisheden styrker utrygheden, ubehaget 
og afmagten. 

• De, der chikanerer, kan være anonyme, og der kan herske stor usikkerhed omkring, hvem 
afsenderen er. Det forstærker også oplevelsen af afmagt, fordi man ikke kan holde 
bestemte personer ansvarlige. 



• Det kan foregå i lukkede grupper, som ofte er usynlige for andre – for eksempel voksne. 
Det er derfor også svært at bevise, at man bliver mobbet. 

• Kropssproget mangler i den digitale verden, så hårde ord kan føles ekstra sårende. 
• Mobningen kan både forekomme globalt og lokalt – det vil sige, at hele verden er tilskuere, 

selv om mobningen for eksempel sker i klassen. 
• Den magtubalance, der ofte sker i et fællesskab, når der foregår mobning, forstærkes i 

mange tilfælde i de digitale rum, hvor de unge er til stede uden voksne. 

Skolen anvender Dansk Center for Undervisningsmiljøs 8 tegn på mobning, når vi skal afgøre om 
der er risiko for at der i en klasse foregår mobning 

1. Når drilleri ikke længere er for sjov  

2. Når konflikter ikke længere kan løses  

3. Når udstødelseshandlinger bliver systematiske  

4. Når fællesskaberne er præget af utryghed 

5. Når fællesskabet har lav tolerancetærskel 

6. Når fællesskabet mangler empati 

7. Når fællesskabet er præget af magtubalance 

8. Når fællesskabet er præget af ensomhed 

 

Vores fokus på den enkelte elev trivsel sikres bl.a. af: 

 Lærerne 

 Særlige støttelærere 

 Ledelsen og 

 Det øvrige personale 

Ledelse og medarbejdere  

• Sikrer kendskab til skolens værdier, studie- og ordensregler og til antimobbestrategien 
• Gennemføre en årlig elevtrivselsundersøgelse  
• Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – tøv ikke med at 

kontakte en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget  
• Skabe rammer for muligheder for fællesskabsorienterede aktiviteter gennem  

 
Klasseteam og lærere  



• Opmærksomhed på klassens og enkeltelevers trivsel  
• Opmærksomhed på sproget i klassen  
• Efter behov aftale fælles spilleregler i klassen  
• At drøfte hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter 

og mobning  
• Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor  
• Fremme fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, studieture, arrangementer 
• Inddrage ledelse, vejledere eller mentor ved mistanke om mobning  

 

Klasser, hold og enkeltelever  

• Klasse/hold-arrangementer er for alle  
• Alle siger fra over for mobning  
• Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke  
• Ingen deler nøgenbilleder  
• Alle har en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville 

kunne sige ansigt til ansigt  
• Inddrag lærere, vejledere, mentor eller ledelse ved mistanke om mobning  
• Elever har samme pligt til at medvirke til at stoppe mobning, til at ’sige fra’ og undgå at 

blive medløber - og i det hele taget medvirke til, at mobning ikke spredes. 
 

Udvalgte forebyggelsestiltag – ex: 

• Kontaktlærerfunktion 
• Mentorordning 
• Studieture, hytteture og andre arrangementer ud af huset 
• Fællesarrangement om digital dannelse 
• Sociale fællesskabende arrangementer 

Indgriben: 

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mobning af en elev? 

At mobbe er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og overtrædelser sanktioneres af 
skolens ledelse. Når en medarbejder får en henvendelse fra elev og/eller forældre om mulig 
mobning, skal medarbejderen straks kontakte ledelsen, så der kan udarbejdes en handlingsplan 
inden 10 dage. Det er vigtigt at såvel mobbeoffers og mobbers integritet varetages, og begge 
parter har behov for støtte og vejledning undervejs i forløbet. 

Hvad gør vi helt konkret, når der er mistanke om mobning (afhængig af den konkrete situation) 

• Rektor orienteres. 
• Kontaktlærer, vejleder (og rektor) afdækker problemets omfang. 
• Når mobning er konstateret: Ved elever under 18 inddrages mobbeofrets forældre altid. 
• Andre forældre inddrages efter en vurdering. 



• Klassen/holdet orienteres eller inddrages efter vurdering. 
• Kontaktlæreren/vejleder afholder opfølgningssamtale med mobbeofret og evt. klassen. 

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

• Kontaktlærer 
• Vejleder 
• Rektor 

Konkret fremgangsmåde ved forekomst af mobning  

Indsats Problemstilling ansvar 

Den 
opståede 
hændelse 

Henvendelse fra lærer, elev (er) vejleder, mentor eller forældre Ledelse, 
kontaktlærer, 
vejleder 

Udredning Er der tale om mobning? (8 tegn på mobning) Hvilken type 
mobning er der tale om? Hvad er der foregået? Hvem er 
involveret? (mobbere, ofre, tilskuere, medløbere) Hvor er det 
foregået? Hvilke årsager? Er det systematisk? 

Ledelse, 
kontaktlærer, 
vejleder 

Akut 
indsats 

Handlepligt – inden 10 dage Hvordan får vi standset mobningen? 
Dialog med og konfliktmægling mellem de involverede parter? 
Hjælp til offer og andre? Hvem skal informeres og inddrages? 
Midlertidige foranstaltninger iværksættes? (fx midlertidig 
udelukkelse af mobberen fra undervisningen, afklaring af den 
mobbedes ønsker, kontakt til forældre/andre støttepersoner, 
orientering af klassens lærere og vejleder 

Ledelse, 
kontaktlærer, 
vejleder 

Handleplan Hvordan forhindrer vi mobningen fremadrettet? Hvilke konkrete 
indsatser skal der sættes i værk? Hvordan og hvornår skal der 
laves evaluering? Hvem skal informeres? Samtale med klassen 
om forebyggelse af mobning og klassens relationer?  

Ledelse, 
kontaktlærer, 
vejleder 

Opfølgning Evaluering af den konkrete indsats Ledelse/øvrige 
involverede 

 


