
 

 

Antimobbestrategi og Trivselshandleplan 
på Herstedøster Skole 

 
 

FORMÅL 
På Herstedøster Skole accepterer vi ikke mobning, og vi handler på den, når vi møder den. Med vores 
antimobbestrategi og trivselshandleplan vil vi forebygge mobning og være klar til at gribe aktivt ind, hvis 
mobning finder sted. Vi vil gøre det synligt for os selv og alle andre, at trivsel er noget, som vi prioriterer højt 
på Herstedøster Skole, da alle elevers og medarbejderes trivsel er en forudsætning for et godt læringsmiljø. 
 
Skolens antimobbestrategi og trivselshandleplan skal bygge på præcis viden om problemernes omfang og 
karakter. På skolen anvender vi derfor resultatet af den årlige nationale trivselsmåling blandt alle eleverne 
som skolens pejlemærke og temperatur af status på skolen. Vi afholder ugentlige klassemøder med eleverne, 
ugentlige teammøder hos personalet og inddrager forældrene for at opnå mest mulig viden om trivslen på 
skolen. Vi samarbejder også lokalt med forskellige andre vigtige kommunale initiativer om at styrke trivslen. 
 
I skoledagen har vi en fokuseret forebyggende trivselsindsats i klasserne og en genoprettende tilgang og 
håndtering af alle opståede konflikter. Arbejdet understøttes af skolens mange faste fællesskabstraditioner. 
 
 
Hvad forstår vi ved trivsel 
Trivsel er en af de fem værdier, som er vedtaget for skolen (se skolens ”Værdigrundlag og Dannelsesprofil”).  
 
Skolens 5 grundlæggende værdier er kendetegnende for samværet og det daglige arbejde blandt børn og 
voksne på skolen. Værdierne er bestemmende for den måde, som vi ønsker at drive skole på, og det er disse 
værdier, der skal kunne ses bag vores handlinger. Når vi bliver i tvivl, så skal de valg, som vi træffer, 
understøtte en eller flere af vores grundlæggende værdier. Skolens værdier er synlige i dagligdagen. For hvert 
værdiord har vi formuleret konkrete handlinger, der skal understøtte den enkelte værdi. 
 
TRIVSEL 

• TRIVSEL skal opleves som et væsentligt element for Herstedøster Skole. 

• Når man trives på skolen, vil man være glad for at være på skolen. 

• For at trives på skolen skal skolen være et sundt sted at være. 

• For at trives på skolen skal den enkelte opleve respekt for sig selv som individ. At føle sig respekteret 
som individ og gruppe er en forudsætning for at lære at have respekt for andre. 

 
Konkret betyder det, at skolen har formuleret en trivselspolitik, der fastlægger, hvad vi – elever, ansatte, 
ledelse og forældre – gør for at sikre og fremme trivslen og forebygge mobning. Dette er formuleret i 
forskellige trivselstiltag, som er de aktiviteter, der iværksættes til at fremme trivslen, og som der er fælles 
enighed om på skolen. Disse aktiviteter er derfor en del af skolens trivselspolitik og udtrykker det, som vi skal 
gøre, og som alle er forpligtede på. Ud over dette er der også mulighed for i hver afdeling, på hver årgang og 
i den enkelte klasse at iværksætte yderligere tiltag. 
 
 
 



 

 

Hvad forstår vi ved mobning 
Ved mobning er rollerne fordelt i forvejen i en aktiv part, der mobber, og en passiv part, der bliver mobbet. 
"Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne 
person er tvunget til at opholde sig". (Helle Rabøl Hansen, Grundbog mod mobning, 2005). 
 
 
Hvad forstår vi ved konflikter 
Konflikter er sammenstød mellem personer eller grupper, der har en uenighed om et eller andet, og hvor det 
kan gå ganske voldsomt for sig. Konflikter håndteres og søges altid løst gennem GP – Genoprettende Praksis, 
hvor det centrale omdrejningspunkt er spørgsmålskortet. 
 
 
FOREBYGGELSE 
Vi tror på, at vi ved at sikre trivslen for alle børn og voksne på skolen kan være med til at forebygge mobning 
og konflikter. Det sker ved en tydelig struktur og strategi, forventningsafstemning og forældreinddragelse. 
Trivselstiltagene er det, som vi konkret gør. Det er alle de aktiviteter, som hele skolen er forpligtet på at 
arbejde konkret med i undervisningen og i skoledagen for at sikre elevers og medarbejderes trivsel på skolen. 
 
Følgende aktiviteter udgør tilsammen skolens trivselshandleplan, og de kan aflæses i skemaerne herunder… 
 

• Omgangstonen 

• Klassemøder 

• Elevsamtaler 

• Skole/hjem-samtaler 

• Forældresamarbejde, herunder kontaktforældre og klassearrangementer 

• Skoletraditioner 

• Temauger og emnedage 

• Pausetilsyn/gårdvagter og frikvarterer 

• Teamsamarbejde, herunder netværksmøder og overleveringsmøder 

• Elevtrivselsmåling 

• Perspekt 2.0 Link: https://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-20 

• Den Robuste Generation Link: https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-familie/skoler-
uddannelse/undervisning/den-robuste-generation 

• GP – Genoprettende Praksis, herunder spørgsmålskortet, affektive udsagn/spørgsmål og cirkler Link: 
https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-familie/stoette-og-raadgivning/dke/aktuelt/ 

 
 
Om omgangstonen betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Taler positivt og 
opsættende i 
modsætning til 
negativt og 
nedsættende til 
eleverne og 
hinanden. 
Foregår med et 
godt eksempel 

Taler positivt og 
opsættende i 
modsætning til 
negativt og 
nedsættende til 
børnene og 
hinanden. 
Foregår med et 
godt eksempel 

Taler pænt til og 
om hinanden og 
de voksne. 
Reagerer på dårlig 
omgangstone. 

Omtaler skolen, 
dens personale, 
andre elever og 
deres forældre 
ordentligt 
derhjemme. 
Reagerer på dårlig 
omgangstone. 

Taler positivt og 
opsættende i 
modsætning til 
negativt og 
nedsættende til 
personalet, 
eleverne, 
forældrene og 
hinanden. 

https://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-20
https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-familie/skoler-uddannelse/undervisning/den-robuste-generation
https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-familie/skoler-uddannelse/undervisning/den-robuste-generation
https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-familie/stoette-og-raadgivning/dke/aktuelt/


 

 

som tydelige 
rollemodeller. 
Reagerer på dårlig 
omgangstone. 
Udarbejder 
samværsregler for 
klasser, afdelinger 
og skolen en gang 
årligt. 

som tydelige 
rollemodeller.  
Reagerer på dårlig 
omgangstone. 
Udarbejder 
samværsregler for 
SFO en gang årligt. 

Foregår med et 
godt eksempel 
som tydelige 
rollemodeller. 
Reagerer på dårlig 
omgangstone. 
 

 
 
Om klassemøder betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Afholder 
klassemøde 
ugentligt. 
Anvender 
metoder, indhold 
og form afhængig 
af klassetrin. 
Sikrer trygge og 
genkendelige 
rammer. 
Sikrer en åben og 
anerkendende 
kommunikation. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Lytter. 
Deltager aktivt. 
Venter på tur. 
Respekterer 
hinanden. 
Efterlever aftaler. 

Respekterer, at de 
er en del af 
undervisningen. 
Bakker positivt op 
om den 
information og de 
aftaler, der er givet 
og indgået. 
Opfordrer sit barn 
til at deltage aktivt. 

Sikrer rammerne. 
Drøfter løbende 
form og indhold. 
Sikrer at de bliver 
afholdt. 

 
 
Om elevsamtaler betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Afholder 
elevsamtaler to 
gange årligt. 
Sætter de sociale 
og faglige mål for 
eleven. 
Inddrager 
elevplanen. 
Inddrager 
indholdet af 
elevsamtalen i 
skole/hjem-
samtalen. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Forbereder sig på 
samtalen sammen 
med forældrene. 
Deltager aktivt og 
åbent i samtalen. 
Inddrages i mål for 
egen udvikling. 

Forbereder sig på 
samtalen sammen 
med barnet. 
Interesserer sig for 
den forestående 
elevsamtale. 

Sikrer rammerne. 
Fastsætter datoer 
og koordinerer om 
nødvendigt 
mellem afdelinger. 
Fastlægger i 
samarbejde med 
lærerne rammerne 
for afviklingen af 
dagene. 

 
 
Om skole/hjem-samtaler betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 



 

 

Afholder samtaler 
to gange årligt. 
Sikrer at den 
enkelte elevs 
trivsel indgår i 
forberedelsen og 
afholdelsen af 
samtalerne. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Forbereder sig på 
samtalen med 
forældrene. 
Deltager som 
udgangspunkt i 
samtalen. 

Forbereder sig på 
samtalen sammen 
med barnet. 
Deltager aktivt og 
åbent i samtalen. 

Sikrer rammerne. 
Deltager i samtaler 
mellem skole og 
hjem om 
nødvendigt. 

 
 
Om forældresamarbejde betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Afholder 
forældremøder. 
Afholder møder 
med 
kontaktforældre. 
Aftaler og deltager 
i arrangementer i 
klassen. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Deltager i klassens 
arrangementer. 

Tilbyder sig som 
kontaktforældre. 
Bakker op om 
klassens 
kontaktforældre. 
Planlægger og 
gennemfører 
klassens 
arrangementer 
sammen med 
lærerne. 
Deltager i klassens 
arrangementer. 

Sikrer rammerne. 
Deltager i 
forældremøder 
om nødvendigt. 

 
 
Om skoletraditioner betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Planlægger og 
gennemfører 
skolens 
traditioner. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Deltager i skolens 
traditioner. 
Respekterer dem. 

Bakker op om 
skolens 
traditioner. 
Respekterer dem. 

Sikrer rammerne. 
Fastsætter datoer 
og koordinerer om 
nødvendigt 
mellem afdelinger. 
Fastlægger i 
samarbejde med 
lærerne rammerne 
for afviklingen af 
dagene. 
Drøfter løbende 
form og indhold. 
Evaluerer. 

 
 
Om temauger og emnedage betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Drøfter mål og 
indhold. 

Deltager efter 
aftale i 

Deltager aktivt og 
inddrages før og 
efter. 

Bakker op. 
Respekterer at 
temauger og 

Deltager i 
planlægningen og i 



 

 

Planlægger i 
udvalg. 
Gennemfører og 
evaluerer. 
Beslutter og 
drøfter indhold og 
form i 
årgangsteam og 
afdeling. 

planlægningen og i 
gennemførelsen. 

emnedage er 
undervisning. 

gennemførelsen 
efter aftale. 
Evaluerer. 
Koordinerer 
afdelingens 
temauger og 
emnedage. 

 
 
Om pausetilsyn, gårdvagter og frikvarterer betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Viser omsorg og er 
tydelige og 
involverende. 
Bærer gule veste 
både ude og inde. 
Melder tilbage til 
klasselæreren, når 
det er nødvendigt. 

Viser omsorg, og 
er tydelige og 
involverende. 
Bærer gule veste 
både ude og inde. 
Melder tilbage til 
klasselæreren, når 
det er nødvendigt. 

Henvender sig til 
vagterne ved 
konflikter, som de 
ikke selv kan løse. 

Bakker op om 
skolens 
ordensregler. 

Foranstalter, at 
der udarbejdes 
retningslinjer for 
det gode tilsyn. 
Videregiver 
forventninger til 
vikarerne. 
Sikrer 
tilsynsplanen og 
fordeling af 
områder mellem 
afdelinger. 
Udarbejder 
ordensregler for 
skolen sammen 
med personalet. 

 
 
Om teamsamarbejde betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Afholder 
teammøde 
ugentligt. 
Deltager i skolens 
netværksmøder og 
samarbejdsmøder. 
Sikrer at trivsel 
drøftes løbende. 

Afholder 
teammøde 
ugentligt. 
Deltager i skolens 
netværksmøder og 
samarbejdsmøder. 
Sikrer at trivsel 
drøftes løbende. 

Deltager i 
netværksmøder 
om nødvendigt. 

Deltager i 
netværksmøder. 

Sikrer rammerne. 
Drøfter løbende 
form og indhold. 
Sikrer at de bliver 
afholdt. 
Deltager i skolens 
netværksmøder og 
samarbejdsmøder 
om nødvendigt. 
Sørger for sparring 
og følger op på 
trivsel i klasserne. 

 
 
Om elevtrivselsmåling betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 



 

 

Afvikler den årlige 
nationale 
elevtrivselsmåling i 
klasserne. 
Drøfter og følger 
op på klassens, 
årgangens og 
afdelingens 
resultater. 
Fremlægger 
resultatet for 
kontaktforældre. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Svarer på 
undersøgelsen. 

Bakker op om 
undersøgelsen. 

Sikrer rammerne. 
Sikrer at den bliver 
afholdt. 
Drøfter og følger 
op på skolens 
resultater. 
Sørger for sparring 
og følger op på 
trivsel i klasserne. 

 
 
Om Perspekt 2.0 betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Anvender 
materialet 
Perspekt 2.0 
løbende i 
undervisningen. 
Drøfter det på 
teammøder. 

Anvender 
materialet 
Perspekt 2.0 
løbende i 
undervisningen. 
Drøfter det på 
teammøder. 

Deltager aktivt i 
undervisningen. 

Bakker op om 
undervisningen. 

Sikrer rammerne. 

 
 
Om Den Robuste Generation betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Anvender 
materialet Den 
Robuste 
Generation i 
undervisningen. 
Drøfter det på 
teammøder. 

Deltager efter 
aftale i 
planlægningen og i 
gennemførelsen. 

Deltager aktivt i 
undervisningen. 

Bakker op om 
undervisningen. 

Sikrer rammerne. 

 
 
Om Genoprettende Praksis betyder det at… 

Lærerne Pædagogerne Eleverne Forældrene Ledelsen 

Anvender aktivt 
genoprettende 
praksis i 
skoledagen, 
herunder 
spørgsmålskort, 
affektive udsagn 
og spørgsmål og 
cirkler. 

Anvender aktivt 
genoprettende 
praksis i 
skoledagen, 
herunder 
spørgsmålskort, 
affektive udsagn 
og spørgsmål og 
cirkler. 

Deltager aktivt i 
GP. 

Bakker op om GP. Sikrer rammerne. 



 

 

Alle konflikter skal 
håndteres 
genoprettende. 

Alle konflikter skal 
håndteres 
genoprettende. 

 
 
 
INDGRIBEN 
Ved kendskab til mobning og dårlig trivsel kontaktes klasselæreren, som taler med den mobbede og med 
mobberen eller mobberne. Tilgangen er genoprettende praksis. Vi arbejder primært efter følgende plan… 
 

1. Samtaler med det enkelte barn og den eller de øvrige involverede børn. Der lyttes til barnet/børnene 
og sagen søges afdækket og opklaret. 

2. Der kommunikeres information til relevante voksne. 
3. Hjemmet orienteres telefonisk, og der aftales et møde. 
4. Der arbejdes videre med de involverede børn og med hele klassen. Det skal være tydeligt for alle, 

hvordan lærere, pædagoger og ledelse vil hjælpe det enkelte barn såvel som hele klassen. 
5. Om nødvendigt kan AKT, SSP og PPR inddrages konsultativt i forhold til planlægning af processen. 
6. Hvis det giver mening for den mobbede, vurderes værdien af gennemførelse af en genoprettende 

konference. 
7. Hvis en elev bryder en aftale, skal der straks indkaldes et møde med eleven, forældrene, lærerne og 

lederen. For nogle elever kan der blive tale om en møderække, hvis der også aftales opfølgninger på de 
aftaler, der er indgået. 

8. Om nødvendigt inddrages og anvendes ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” 
(https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163975) 

 
 
INSPIRATION 
Der er mange steder på nettet, hvor man kan læse meget mere om arbejdet med trivsel og antimobning… 
 
https://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-20 
https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-familie/skoler-uddannelse/undervisning/den-robuste-
generation 
http://www.alleforenmodmobning.dk/ 
https://www.boerneraadet.dk/ 
http://www.bornsvilkar.dk/ 
http://dcum.dk/ 
https://www.maryfonden.dk/ 
http://www.mobbestop.dk/ 
http://www.redbarnet.dk 
http://www.skole-foraeldre.dk/ 
 
Vedtaget i Skolebestyrelsen den 5.12.2020 
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