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Mobbestrategi 

Ballerup Ny Skolens strategi i forhold til at forbygge mobning samt udarbejdelse af en evt. 
handleplan, hvis der skulle forekomme mobning, er baseret på den nyeste forskning inden for 
dette område. 

Stine Kaplan Jørgensen, der er adjunkt ved Institut for Skole og Læring på Professionshøjskolen 
Metropol, har lavet en Ph.d. om ”Mobning og interventioner – positioneringsanalyser af 
gruppesamtaler med børn”, hvor hun præsenterer den seneste forskning om mobning. 
 
I oktober 2017 afholdt Dansk Friskoleforeningen et kursus på Ballerup Ny Skole, hvor Stine Kaplan 
Jørgensen præsenterede sin forskning. 

Et af de resultater, som Stine Kaplan Jørgensens projekt viser, er, at mange ”gode” anti-mobbe-
strategier rummer den mulighed, at de kan forstærke fremfor at opløse mobbemønstre. Hendes 
projekt viser også, at der kan tales for meget om følelser, når vi arbejder med mobning. 

Det er derfor afgørende for en god og forebyggende indsats i forhold til mobning, at skolen er 
meget grundig og undersøgende i forhold til den aktuelle problemstilling og i vurderingen af hvilke 
tiltag, som evt. skal sættes i værk. 

Ballerup Ny Skole ser altid børns trivsel og læring i lyset af fællesskabet. Hvis fællesskabet ikke 
fungerer som en god og stærk ramme omkring børnene eller hvis børnene ikke kan orientere sig 
efter fællesskabet, så kan det give grobund for mobning.  

Derfor er det betydningsfuldt, at skolens forældre er aktive omkring deres barns skolegang og 
forstår nødvendigheden af at kunne se en problematik fra fællesskabets perspektiv og ikke alene 
ser deres eget barns perspektiv. 

Derfor er den fortsatte udvikling af fællesskabet en hjørnesten i skolens forebyggende indsat mod 
mobning. 

Ballerup Ny Skole er en lille skole, hvor alle elever kender hinanden, og hvor alle eleverne kender 
alle lærerne. 

Eleverne er dels i deres klasser med en klasselærer, som kender dem rigtig godt. De er også i en 
familiegruppe, hvor ca. 20 elever på tværs af alle klasserne er sammen med to faste lærere. 
Familiegrupperne danner rammen om skolens lejrskole, fester og en række arrangementer. Her 
lærer de store at have øje for de små, og de små lærer at omgås de store på en både respektfuld 
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og afslappet måde. 

Hvis der sker noget, som kunne pege på mobning både i dagligdagen på skolen, uden for skolen 
eller på de sociale medier reagerer skolen hurtigt og tilrettelægger et forløb baseret på systemisk 
tænkning – og den nyeste forskning. 

Skolen har stor opmærksomhed på de digitale og sociale mediers betydning i børns dagligdag. 
Derfor har bestyrelsen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 holdt cafeaftener om dette og har lavet 
en tekst om Digitale og Sociale medier på Ballerup Ny Skole, som ligger på skolens hjemmeside. 

Hvis der er tale om mobning, så vil der blive lavet en handleplan med henblik på at få dette 
stoppet. 

Forældrene er altid orienteret og / eller inddraget, hvis skolen ser en mobbeproblematik. 

Links 

https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/antimobbestrategi-skal-vaere-paa-plads-inden-1-
oktober-2017/ 

http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/mobbeindsatser-kan-goere-ondt-vaerre/ 
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