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Her finder du gode råd til, hvordan du som forælder kan være med til at skabe trivsel og forebygge 

mobning på skolen. Siderne er hentet fra www.sammenmodmobning.dk. Endvidere henvises til 

forventningspapiret for skole-hjem samarbejdet  

 

Skab trivsel - forebyg mobning 

Samarbejd med skolen og de andre forældre 

Ved at samarbejde med de andre forældre og bakke op om skolens arbejde og arrangementer ser 
børnene, at forældrene anerkender og respekterer skolens arbejde, og det gør indtryk på børnene. 
Du kan bakke op om skolen og klassens trivsel ved:  

• At deltage og prioritere skolens arrangementer og samværet med de andre forældre. Ved at 
prioritere samværet med de andre forældre viser du dit barn, at fællesskabet i klassen er 
værdifuldt, og det smitter af på dit barn. Erfaring viser, at børn mobber hinanden mindre, 
hvis forældrene har et kendskab til hinanden, end hvis forældrene slet ikke har et kendskab 
til hinanden  

• At vise interesse for skolens holdning til mobning. Spørg ind til, hvad skolen gør, for at fo-
rebygge og standse mobning. Læs antimobbestrategien.  

• At tage op på forældremødet, hvordan I forholder jer i mobningstilfælde. Det er en god ide 
at lave konkrete aftaler - også inden eventuelle problemer viser sig. Mange parter har ansvar 
for at forebygge og stoppe mobning  

• At tale om trivsel, ansvar og klassefællesskab på forældremødet. Fx kan forældrene indgå 
aftaler om, hvordan de forholder sig til sociale arrangementer så som fødselsdage og fester, 
eller hvordan de forholder sig til konflikter mellem børnene   

• At sørge for, at dit barn er parat til skolens mange krav og udfordringer hver dag, fx ved at 
have orden på lektier, skoleudstyr, tøj, mad osv.  

Vær bevidst om, at du er rollemodel for dit barn 

Forældre er rollemodeller for børn. Hvis børnene fornemmer, at forældrene omtaler andre nedsæt-
tende eller accepterer, at børnene omtaler andre nedsættende, legitimerer det, at børn bruger nedsæt-
tende sprog og adfærd over for andre, og det giver grobund for mobning. Du kan derfor: 

• Være opmærksom på, hvordan dit barn taler om de andre klassekammerater - er dit barn 
nedladende eller respektfuld? Tag ansvar og påpeg over for dit barn, at det ikke er ok at om-
tale andre nedsættende  

• Være opmærksom på, hvordan du selv omtaler andre mennesker, mens dit barn hører det. 
Taler du nedsættende eller respektfuldt om andre? Hvis du taler dårligt eller nedsættende om 
andre i dit barns påhør, er der større risiko for, at dit barn vil mobbe andre  

• Være opmærksom på, hvordan I håndterer konflikter og pressede situationer derhjemme - 
det smitter helt sikkert af på dit barn  

• Skabe et åbent samarbejde med de andre forældre allerede fra skolestart. Et godt forældre-
netværk gør det muligt at være medansvarlig for en klasses trivsel og at lave aftaler om fæl-
les holdninger til børnenes adfærd  
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• Opdrage dit barn til hverken at være for eftergivende eller for autoritært - begge opdragel-
sesformer kan bidrage til en aggressiv adfærd hos barnet eller en manglende evne til at sætte 
sig i andres sted  

• Sørge for at dit barn får mulighed for at udvikle en stærk og sund fornemmelse for sig selv - 
fx gennem fysiske aktiviteter, fritidsinteresser og skolen. Et meget forsigtigt, nervøst og 
usikkert barn er et let offer for mobning 

Lær dit barn om mobil- og chatkultur 

Børns brug af mobiltelefoner, internet og chat stiller krav til forældrene. Som forældre har du en 
vigtig rolle i at snakke med dit barn om, hvad man skal passe på, og hvor grænserne går for den 
etiske brug af mobiltelefoner og chat. Du kan tale med dit barn om: 

• Chat sprog og vaner. Hvad kan man tillade sig? Hvor går grænsen? Hvorfor er det fx pro-
blematisk at udlevere en vens telefonnummer eller e-mail uden at have talt med vennen om 
det først? 

Links 
sikkerchat.dk, side om chatkultur for børn, unge og voksne  

Venskaber og fællesskaber 

Klassen er et fællesskab, hvor det skal være rart for alle at være. I klassen kan der opstå venskaber, 
der er særlig tætte blandt nogle af eleverne, men hvor alle ikke er med. Hvis dit barn knytter tætte 
venskaber med enkelte elever fra klassen, er det stadig vigtigt at være opmærksom på dit barns rolle 
som del af hele klassens fællesskab. Det du kan gøre er:  

• At støtte dit barn i at deltage i alle de fødselsdage i klassen, som barnet bliver inviteret til  

• Når dit barn inviterer til fødselsdag, så invitér enten alle pigerne, alle drengene eller hele 
klassen  

• At bakke læreren op, når denne sammensætter grupper til gruppearbejde, og eleverne ikke 
selv kan bestemme, hvem de vil arbejde sammen med 

Giv plads til forskellighed 

Tolerance forebygger mobning. Ved at lære dit barn at se klassekammeraternes forskelligheder som 
ressourcer, hvor dit barn kan lære af dem fra klassen, der er anderledes end barnet selv, minimeres 
risikoen for mobning. Du kan derfor: 

• Tale med dit barn om, hvordan kassekammeraterne er forskellige, og hvad dit barn kan lære 
af dem fra klassen, der er mest forskellige fra dit barn  

• Støtte dit barn i at knytte venskaber og lave aftaler med flere forskellige elever i klassen  

• Opfordre dit barn til at være en god klassekammerat, der tør sige nej til mobning og forsvare 
de udsatte i klassen  

• At støtte dit barn i at lave frivilligt gruppearbejde med forskellige elever i klassen 

 



 
 

 3/4 

Stop mobning 
Her finder du gode råd til, hvordan du som forælder kan være med til at stoppe mobning. 

Sprog og dialog 

Når der er konstateret mobning eller ved mistanke om mobning er det vigtigt at bevare en god tone i 
kontakten til andre forældre, lærere, pædagoger og elever. Skældud optrapper konflikt og leder fo-
kus væk fra, hvordan I skaber trivsel. Du kan derfor: 

• Undgå at skælde ud på andre - fx forældre til børn, der mobber, lærere, pædagoger eller ele-
ver, der mobber. Selv om det kan være svært, er det vigtigt at vise åbenhed og ønske om dia-
log og løsning  

• Uden at anklage er det vigtigt, at tale med lærere, pædagoger og andre forældre om, hvordan 
det påvirker ens barn, at barnet har det dårligt i gruppen  

• Vær opmærksom på, hvordan du selv omtaler andre voksne og børn i dit barns påhør. Din 
tone og adfærd smitter af på barnet og påvirker barnets syn på andre voksne og børn  

• Forældre til børn, der bliver mobbet eller børn, der mobber, finder det nogle gange vanske-
ligt at tale med andre om det. Nogle forældre holder problemet for sig selv og har det skidt 
med det. De fleste voksne er dog forstående, når de får fremlagt en situation med mobning, 
og dialog er et godt redskab til at komme videre. Foreslå fx klasselæreren at sætte mobning 
på dagsordenen på forældremødet. Forud for mødet kan du aftale med personalet, hvordan 
du som forælder til et barn, der bliver mobbet, eller til et barn, der mobber, gerne vil bidrage 
og beskyttes - for det er en meget sårbar situation.  

Hvis dit barn bliver mobbet eller er vidne til mobning 

Mobning er ødelæggende for børns selvværd og livsglæde. Hvis et barn fortæller om mobning, skal 
det tages alvorligt. Slå det ikke hen som en bagatel, der nok går over af sig selv. Mobning kræver 
voksenindgriben, og som forælder har du et ansvar. Du kan: 

• Forholde dig lyttende, undersøgende og tålmodig i samtalen med barnet  

• Lytte til barnet. Spørge ind til, hvad der sker, hvor det sker, hvem der gør hvad, og hvordan 
barnet har det  

• Rose barnet for at fortælle om det skete  

• Forsøge at få overblik over situationen. Indhent oplysninger om problemets omfang og ka-
rakter ved at kontakte relevante lærere, pædagoger, andre forældre og ledelsen på skolen. 
Undersøg også hvordan dit barn klarer sig andre steder, fx i SFO, klub og fritids- og sports-
foreninger  

• Hvis dit barn bliver mobbet, så prøv at forhindre, at dit barn begynder at tro på, at det barnet 
mobbes med er en svaghed ved barnet. Undersøgelser viser, at man kan blive mobbet med 
stort set alt. Om barnet er tyk, tynd, klogere end resten af klassen, har fregner eller går med 
bøjle spiller ingen rolle. Det er måden at være sammen på, der skal arbejdes med, og ikke 
det enkelte barn, der skal ændre personlighed  

• Drage særlig omsorg for dit barn, hvis dit barn har været udsat for mobning. Dit barn har 
brug for din støtte til at komme videre og få tilliden til andre og sig selv igen. Troværdige 
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voksne (og kammerater) er et must! Det er vigtigt, at dit barn har gode oplevelser i en svær 
tid og ikke forfølges alle steder  

• Samarbejde med skolen om en fremadrettet indsats for dit barns trivsel 

Hvis dit barn mobber andre 

Hvis du er forælder til et barn, der mobber, kan det være hårdt at se i øjnene, at dit barn er i færd 
med at ødelægge et andet barns skolegang og selvværd. Det er vigtigt at tage hånd om problemet for 
at rette op på situationen. Du kan: 

• Tage en snak med dit barn. Forklar tydeligt og bestemt, at sådan en adfærd ikke er accepta-
bel. Prøv at få en snak i gang med dit barn om, hvorfor han/hun mobber, og hvad der skal til, 
for at barnet kan lære at lade være med at mobbe andre  

• Støtte barnet i at ændre adfærd, men ikke personlighed. Dvs., det er i de konkrete situatio-
ner, der har med mobning at gøre, at barnet skal lære at handle på en anden måde. Barnet 
har brug for støtte fra voksne, da det kan være svært for barnet selv at skulle bryde ud af en 
rolle som den, der mobber  

• Tale med dit barn om det sociale miljø i klassen. Der er mange måder at opfordre til medan-
svarlighed på. Tal med dit barn om, hvordan man kan være en god kammerat uden at være 
efter andre  

• Kontakte andre forældre og skolen. Ved en fælles indsats hvor forskellige voksne tager an-
svar, opnår I større gennemslagskraft 

 

 

 


