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Indbydelse til skolebestyrelser og skoleledelser:  

Møde om skolens arbejde med mobning og fællesskaber 
 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.00-20.00,  
VIA Læreruddannelsen Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg 

 
Skolen er et vilkår for alle børn. Skolen er samtidig en plads for fællesskaber, som har stor 
betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Der er mange grunde til at fokusere på 
fællesskaber, blandt andet at grundskolen er samfundets vigtigste fællesskabende institution. 
Her møder hele samfundet hinanden. For en stor gruppe elever har det dog vist sig at være en 
stor udfordring at opnå tilstrækkelig stærk fællesskabsfølelse til, at de fungerer godt i skolen. 
 
Skolens arbejde med fællesskaber, værdier og indsatser mod mobning er afgørende, hvis 
skolen skal lykkes med trivsel, udvikling og læring for alle elever.  
 
I løbet af aftenen vil vi sætte fokus på hvordan skoleledelse og skolebestyrelse i samarbejde 
kan sætte fokus på arbejde med fællesskaber, trivsel og mobning.  
  
Mødet vil både indeholde oplæg og tid til at arbejde med egen skoles praksis og udfordringer 
på området.  

Der serveres kaffe, te, vand og en sandwich i løbet af aftenen. 

Program:  
 

1. Velkommen. Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen byder velkommen til aftenens oplæg 
og arbejde.  
 

2. Hvad er mobning? Hvordan kan vi forstå mobning og fællesskaber? Hvordan kan 
skolen arbejde med indsatser, der fremmer det gode fællesskab for alle børn? 
v/Lisbeth Alnor, VIA UC 
Proces: Skolebestyrelse og skoleledelse arbejder.  
Deltagernes forberedelse: medbring definition på mobning/overvejelser over, hvad 
mobning er.  
 

3. Data om trivsel, fællesskaber og mobning i skolen. 
Hvordan kan man måle trivsel?  

24. januar 2018 



 
 

 

 

Side 2 

Med udgangspunkt i netop offentliggjort rapport fra Dansk Center for 
Undervisningsmiljø præsenteres måle-tilgange, pointer og anbefalinger for skolens 
arbejde med trivsel v/Lisbeth Alnor, VIA UC 
 
Proces: Skolebestyrelse og skoleledelse arbejder. 
Deltagernes forberedelse: medbring resultater fra skolens trivselsundersøgelse.   
 

4. Kommunal sagsgang og behandling af klagesager vedr. mobning. Rettigheder og 
forpligtigelser på skole- og forvaltningsniveau v/Silkeborg Kommune  

 
5. Antimobbestrategi. Introduktion til skolebestyrelse og skoleledelsens arbejde med 

antimobbestrategi v/Lisbeth Alnor, VIA UC 
 
Proces: Skolebestyrelse og skoleledelse arbejder. 
Deltagernes forberedelse: medbring skolens antimobbestrategi.    
 

6. Tak for i dag 
 
Skoleledelsen og samtlige skolebestyrelsesmedlemmer, inkl. medarbejder- og 
elevrepræsentanter, er velkomne til mødet. Tilmelding sker ved at sende en mail til Sarah 
Thulstrup Wiuff, stw@silkeborg.dk, med det samlede antal deltagere fra skolen senest den 
19. februar 2018. 
 
Venlig hilsen 
 
Huno Kjærsgaard Jensen, Skolechef 
Lisbeth Alnor, VIA UC 
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