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■ Nu kan dagtilbud for børn - det vil sige alle 
kommunale og selvejende daginstitutioner, 
kommunal dagpleje, puljeordninger og privat-
institutioner – søge vejledning og rådgivning 
om børnemiljø og børnemiljøvurdering hos 
Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har 
siden november 2005 med stor interesse fulgt 
regeringens visioner og planer for dagtilbuds-
området, som de kom til udtryk i Familie- og 
Forbrugerministeriets ”Familiepolitisk Redegø-
relse” fra november 2005.

I foråret 2006 fremsatte Ministeren for Fami-
lie- og Forbrugeranliggender over for Folketin-
get et forslag til Lov om børnemiljø i dagtil-
bud, Børnemiljøloven. Loven blev vedtaget i 
maj måned og trådte i kraft den 1. juli 2006.

Formålet med loven er at bidrage til, at børn i 
dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æste-
tisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
udvikling og læring. 

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig 
børnemiljøvurdering, BMV, som indeholder en 
kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske 
og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderin-
gen skal endvidere indeholde en beskrivelse 
af eventuelle børnemiljøproblemer samt en 
handlingsplan. Det svarer helt til de krav, der 
kendes fra Undervisningsmiljøloven. Ligeledes 
skal der ske brugerinddragelse, idet børnemil-
jøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i 
det omfang det er muligt, inddrages børnenes 
oplevelse af det. Børnemiljøvurderingen skal 
være offentligt tilgængelig, og den skal revide-

res minimum hvert tredje år, og hvis der sker 
ændringer, der har betydning for børnemiljøet. 

DCUM’s nye arbejdsfelt har betydet, at centrets 
indhøstede viden og erfaringer fra undervis-
ningsmiljøområdet, nu også i vid udstræk-
ning kan komme i spil på børnemiljøområdet 
samtidig med, at der er sket en udvidelse af 
medarbejderstaben. Der er en lang række 
lighedspunkter i indholdskravene til en under-
visningsmiljøvurdering og en børnemiljøvur-
dering, men også nogle forskelle. Den mest 
tydelige forskel er arten af brugerinddragelse. 
Hvor elever og studerende i uddannelsessyste-
met kan involveres direkte, så skal der ved udar-
bejdelsen af børnemiljøvurderingerne i dagtil-
bud for børn anvendes et børneperspektiv, hvis 
det ikke er muligt at inddrage børnene direkte. 
Børnemiljøvurderingen skal også drøftes med 
forældrebestyrelsen. Dette er ikke tilfældet med 
undervisningsmiljøvurderingen! 

I forbindelse med Børnemiljølovens vedtagelse 
og DCUM’s opgaver i den forbindelse, er der i 
skrivende stund ikke sket ændringer i bestyrel-
sens sammensætning, som afspejler centrets 
nye arbejdsområde og nye samarbejdsparter. 
En sammensætning af centrets bestyrelse, 
der ligeligt afspejler de to områder, undervis-
nings- og børnemiljøet, vil kræve en ændring 
af den paragraf i Undervisningsmiljøloven, der 
omhandler bestyrelsens sammensætning. 

Hvis ”proppen kommer af flasken” og det 
bliver besluttet at revidere Undervisningsmil-
jøloven, så er der en række forhold i loven, 
som det vil være interessant at få lovgivernes 
stillingtagen til på baggrund af de indhøstede 

erfaringer fra lovens mere end fem års funk-
tion! Arbejdet med undervisningsmiljøet på 
skoler og uddannelsessteder går fremad, men 
langsomt og kvaliteten i arbejdet er meget svin-
gende. Undervisningsmiljøet har ENDNU ikke 
fået den fremtrædende plads i uddannelses-
institutionernes Mission, Vision og Strategi, 
som er nødvendig, hvis undervisningsmiljøar-
bejdet for alvor skal erobre en synlig plads på 
uddannelsernes dagsorden.

Ved en eventuel fremtidig lovrevision, vil det 
være yderst interessant at få blandt andet 
disse spørgsmål besvaret:

• Skal undervisningsmiljøvurderingen, 
UMV’en, indberettes til DCUM? 

• Skal DCUM eller andre foretage en ind-
holds- og kvalitetskontrol af UMV’erne? 

• Ønskes der minimumsstandarder for et 
godt undervisningsmiljø?

• Skal forebyggelse og bekæmpelse af mob-
ning nævnes direkte i lovteksten? 

• Skal elevers og studerendes rettigheder 
udbygges? 

DCUM’s kompetenceområde udvides
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• Skal der tilbydes en uddannelse til undervis-
ningsmiljørepræsentanterne i lighed med 
sikkerhedsrepræsentanternes lovpligtige 
uddannelse?

• Skal skolefritidsordninger, SFO, omfattes af 
loven?

I overensstemmelse med DCUM’s strategi 
har centret i 2006 indledt et fokus på under-
visningsmiljøet på ungdomsuddannelserne, 
og på de problemstillinger, som er særligt 
relevante her. Desuden har vi i 2006 især haft 
succes med at få indsatsen mod mobning 
højere op på dagsordenen i uddannelsesver-
denen, især på grundskoleområdet. Dette og 
meget andet kan du læse om i beretningen.

Undervisningsmiljøets kvalitet er væsentligt 
for alle elever og studerende, og forhåbentlig 
vil endnu flere unge i de kommende år enga-
gere og involvere sig i arbejdet med trivsel, 
sundhed, skolekultur og undervisningsmiljø. 
Målet er en positiv skoleudvikling, hvor ud-
dannelsesstederne sætter en ære i, at indhold 
og kvalitet formidles i en sammenhæng, der 
af eleverne opfattes som motiverende og tids-
svarende.

For at understøtte denne udvikling vil DCUM 
fortsat koncentrere sig om holdningsbearbejd-
ning, oplysning og formidling af praktikerer-
faringer, som kan understøtte en kvalificeret, 
brugerinddragende og helhedsorienteret 
indsats i arbejdet med børne- og undervis-
ningsmiljøvurderingen.

Jes Lunde, Bestyrelsesformand

 

Jes Lunde, bestyrelsesformand 
Udpeget af undervisningsministeren 

Mikkel Frederiksen 
Danske Skole Elever, repræsenterer 
grundskoleeleverne 

Moussa Jonsson 
Danske Gymnasieelevers Sammen-
slutning, repræsenterer studerende ved 
ungdomsuddannelserne 

Helene Jørgensen 
Erhvervsskolernes Elevorganisation, 
repræsenterer studerende ved 
ungdomsuddannelserne 

Helle Østergren Nielsen 
Danske Studerendes Fællesråd, repræ-
senterer studerende ved de videregå-
ende uddannelser 

Nynja B. Østergaard 
Lærerstuderendes Landskreds, 
repræsenterer studerende ved de vide-
regående uddannelser 

Svend Thue Damgaard 
Kommunernes Landsforening 

Henrik Billehøj 
Danske Undervisningsorganisationers 
Samråd 

Karen Juul Sørensen 
København & Frederiksberg 
Kommuner 

Lissi Møller Kristensen 
Amtsrådsforeningen 

Lene Larsen 
Rektorkollegiet ved de lange 
videregående uddannelser 

Benedikte Ask Skotte 
Forældreforeningen Skole og 
Samfund 

Per Kristensen 
Frie grundskolers Fællesråd 

Andreas Striib  
Lærer- og Pædagogseminariernes 
Rektorforsamling 

Tove Rasmussen 
Handelsskoler, Tekniske Skoler og 
Landbrugsskoler

DCUM’S BESTYRELSE

BUDGET 2006

Finanslovsbevilling:  6.100.000 kr.

Overført fra budget 2005 1.214.000 kr.

Samlet budget 2006: 7.314.000 kr.
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■ Folketinget har besluttet, at Dansk Center 
for Undervisningsmiljø nu også skal rådgive og 
vejlede om børnemiljø i dagtilbud. Det er sket 
i forbindelse med vedtagelsen af Børnemiljølo-
ven, der trådte i kraft den 1. juli 2006. Lovens 
indhold og intentioner er i store træk de samme 
som i Undervisningsmiljøloven fra 2001, der 
var baggrunden for oprettelsen af Dansk Center 
for Undervisningsmiljø, DCUM, i 2002.

Vi fulgte med stor interesse tilblivelsen af 
Børnemiljøloven og kunne med baggrund i 
centrets allerede etablerede viden og hidtidige 
erfaringer om undervisningsmiljøarbejde på 
uddannelsesstederne, forholdsvis hurtigt 
komme på banen på det nye område. Den 2. 
oktober kunne vi præsentere en ny hjemme-
side, der er opdelt i tre forskellige sektioner: 
Børnemiljø, Undervisningsmiljø og DCUM. 
Vi har fra begyndelsen fundet det væsentligt, 
at centrets brugere kan gå målrettet efter 
informationer, der specifikt passer til enten 
børne- eller undervisningsmiljøområdet samt 
informationer, som vedrører centrets generelle 
opgaver, mål og tværgående ydelser. Ligeledes 
den 2. oktober udsendte vi en pjece med titlen 
Kom godt i gang med jeres børnemiljøvurdering, 
der er en kort introduktion til indholdet i den 
nye opgave, der skal løses ud over landet. Pje-
cen blev sendt til ledelsen i alle dagtilbud og til 
alle landets kommuner.

DCUM – Nu med børnemiljø som 
en ny dimension i centrets arbejde

DCUM’s medarbejdere 2006
Stående fra venstre: Britt Torp Pedersen, Gro Ørting Jørgensen, Bente Sanderhoff, 
Charlotte Sandberg Christensen, Trine Kjær, Helle Stenbro, Karin Møller Villumsen, 
Ole Juhl. Siddende fra venstre: Ulla Kjærvang, Charlotte Valløe.
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På såvel børnemiljø- som undervisningsmiljø-
området, vil det fortsat være vores hjemmeside, 
der er DCUM’s centrale formidlingskanal. Her 
vil man løbende finde nyt, relevant stof under 
de forskellige indganges undermenuer. Et 
centralt sted at begynde sin søgning, vil være 
Leksikon, hvor der i kort og præcis form gives en 
forklaring på og introduktion til emner af betyd-
ning for undervisnings- og børnemiljøarbejdet. 
Værktøjer er indgangen til en række konkrete 
måder at gribe arbejdet an på.

Samtidig med at centret satte gang i nye 
aktiviteter på børnemiljøområdet, så var der 
fuld fart på vores arbejde med at understøtte 
skolernes og uddannelsesstedernes under-
visningsmiljøarbejde. I kraft af udviklings-
programmets kampagne Brug Konflikten, der 
kulminerede i foråret og Kampagnen Attention 
Mobning, der løb af stabelen i efteråret i et 
samarbejde med Danmarks Radio, så har 
DCUM formået at bidrage særdeles stærkt 
til en øget opmærksomhed på det psykiske 
undervisningsmiljø i grundskolen. Centrets 
arbejde med det fysiske og æstetiske under-
visningsmiljø kommer blandt andet til udtryk i 
vores Netværk for skolebyggeri.

I 2006 har centrets fokus i stigende grad været 
rettet mod ungdomsuddannelserne. Vi har i 
samarbejde med Socialforskningsinstituttet 

gennemført en undersøgelse om Frafald og 
Undervisningsmiljø på erhvervsuddannelserne, 
EUD, og Social- og Sundhedsuddannelserne, 
SOSU. I efteråret har vi i samarbejde med 
Metode- og DokumentationsCentret i Århus 
gennemført en kvalitativ undersøgelse af 
undervisningsmiljøet på ungdomsuddannel-
ser. Resultatet af denne undersøgelse vil blive 
offentliggjort i begyndelsen af 2007. 

Vi sender nærværende årsberetning af sted 
med et ønske om, at den kan være til inspi-
ration og oplysning for alle jer, der er interes-
serede i et godt børne- og undervisningsmiljø. 
På de næste sider kan I læse meget mere!

Ole Juhl, Centerleder

”Klassemiljøet skal være OK. 
Hvis der er en trist stemning, 
bliver du mere mentalt træt 
– og så er indlæringen ikke 
så stor.” 

Elev på ungdomsuddannelse
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■ For hurtigt at udbrede kendskabet til bør-
nemiljøvurderingen (BMV’en), udarbejdede 
DCUM introduktionspjecen Kom godt i gang 
med jeres børnemiljøvurdering. I pjecen fi ndes 
der en kort beskrivelse af de formelle krav til 
en BMV. Endvidere beskrives BMV’ens fi re 
faser og det praktiske arbejde, der knytter sig 
hertil. 

Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan 
børnemiljøvurderingen laves, og det giver 
en række muligheder for at tilrettelægge en 
arbejdsproces, som passer til stedets pædago-
gik, interesser og logik. 

De fi re obligatoriske faser, som børnemiljø-
vurderingen skal indeholde er kortlægning, 
beskrivelse, handlingsplan og opfølgning.  

En kortlægning skal give et overblik over det 
fysiske, det æstetiske og det psykiske børne-
miljø. I pjecen fi ndes korte beskrivelser af det 
fysiske, det psykiske og det æstetiske børne-
miljø. DCUM ser det fysiske, det psykiske og 
det æstetiske børnemiljø som sammenhæn-
gende synsvinkler, der har stor indfl ydelse 
på hinanden. Eksempelvis påvirker et dårligt 
fysisk børnemiljø både det psykiske og æsteti-
ske miljø. 

Efter kortlægningen skal de områder, der 
skiller sig ud – positivt såvel som nega-

tivt – beskrives. Eventuelle problemer skal 
vurderes i forhold til alvor, omfang og 
løsningsmuligheder. Derefter skal der udarbej-
des en handlingsplan, som skal angive ræk-
kefølge og tidsramme for, hvordan eventuelt 
konstaterede problemer løses. Af handlings-
planen fremgår det hvem, der er ansvarlig 
for hvad, hvordan og hvornår. Slutteligt skal 
der følges op på handlingsplanen både med 
hensyn til prioritering og gennemførelse af 
opgaver.

Kom godt i gang med jeres børnemiljøvurdering 
er blevet positivt modtaget af brugerne. Da 
den udkom i efteråret, blev der udsendt et ek-
semplar til alle børneinstitutioner og kommu-
nale forvaltninger for børneområdet. Siden er 

der blevet rekvireret over 5000 pjecer af både 
institutioner og kommunale forvaltninger. 

Kom godt i gang med jeres børnemiljøvurdering 
kan bestilles på www.dcum.dk/butikken

Kom godt i gang med jeres 
børnemiljøvurdering
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■ DCUM har siden børnemiljøloven trådte i 
kraft i juni 2006 lagt vægt på hurtigt at kunne 
tilbyde værktøjer, som kan være en hjælp 
til udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen 
(BMV’en). Dialogkort er et værktøj, som kan 
guide brugerne gennem BMV-processen. 
Værktøjet sikrer, at processen gennemløber de 
fi re lovpligtige faser. 

Dialogkort består af fem kort. Det første kort 
stiller indledende spørgsmål til planlægningen 
af BMV-processen. Det er spørgsmål som: 
• Hvordan skal arbejdet organiseres? 
• Hvem skal stå for at lave BMV’en? 
• Hvornår går vi i gang – og hvordan bliver 

tidsplanen?

De fi re øvrige kort svarer til de fi re faser af 
BMV-forløbet. Kortene stiller nogle centrale 
spørgsmål til hver fase. Inden kortlægnings-
fasen skal man eksempelvis tage stilling til, 
hvordan man vil lave kortlægningen, hvem der 
skal indsamle materiale, og hvordan man kan 
inddrage børnene.

I vurderingsfasen skal det overvejes, hvordan 
materialet fra kortlægningens skal bearbejdes, 
og hvilke konklusioner der kan drages på den 
baggrund. Det er også væsentligt at overveje 
mulighederne for at lave midlertidige løsnin-
ger på akutte problemer. 

I børnemiljøvurderingens tredje fase skal 
der prioriteres og laves handlingsplan, så 

der bliver fastlagt en rækkefølge for løsning 
af problemer. Slutteligt skal der i fase fi re 
laves retningslinier for opfølgning, og der bør 
evalueres på proces og metoder før den næste 
BMV. 

Alle fem dialogkort kan printes, klippes ud og 
bruges til at lave en strategi for faserne i BMV-
forløbet. 

Kan hentes på www.dcum.dk
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■ Rundgangsskemaet er et redskab til at 
komme hurtigt i gang med kortlægningen 
af det fysiske og det æstetiske børnemiljø i 
institutionens lokaler. Skemaet sætter fokus 
på en række enkeltelementer, såsom stem-
ning, lys, indretning, rengøring, udsmykning, 
temperatur og pladsforhold.  Skemaets 
enkeltelementer styrer, hvad man skal se efter 
i de enkelte rum, og hermed sikres, at alle 
relevante elementer vurderes. Skemaet tages 
med rundt i de lokaler, der skal vurderes og 
enkeltelementerne vurderes på en skala fra 1-5. 
Afkrydsningen begrundes med kommentarer. 
Slutteligt beskrives ønsker til forbedring af lo-
kalet. Skemaerne kan udfyldes af en eller fl ere 
voksne (ansatte eller forældre), der også skal 
forsøge at se de enkelte elementer med bør-
nenes øjne. Man kan også tage en lille gruppe 
børn med rundt. Resultaterne fra Rundgangs-
skemaerne samles i opsamlingsskemaet og 
dernæst udarbejdes en handlingsplan for det 
videre arbejde ved hjælp af de følgende kolon-
ner. Den handlingsorienterede del udfyldes 
af eller i samarbejde med den ansvarlige for 
udbedringerne. Opsamlingsskemaet giver et bil-
lede af mangler og igangværende forbedringer 
i institutionens lokaler. Skemaet giver et godt 
overblik og gør det nemt at tjekke, om fejl og 
mangler er blevet udbedret i følge planen. 

Rundgangsskema og det tilhørende opsamlings-
skema koncentrerer sig om fysiske forhold, da 
tjeklistemodellen ikke egner sig til kortlægning 
af det psykiske børnemiljø.

Kan hentes på www.dcum.dk

Værktøjer til lokalevurdering 
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■ Børnemiljøet skal vurderes i et børneper-
spektiv, og i det omfang det er muligt, skal 
børnenes oplevelse af børnemiljøet inddra-
ges i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at 
man som voksen må forsøge at sætte sig i 
børnenes sted, og at man skal indhente viden 
direkte fra børnene, hvis det er muligt. Børne-
inddragelse handler om at give børn indfl y-
delse på deres egen hverdag og anerkende, 
at børnene har en mening om deres liv og 
omgivelser. DCUM har udarbejdet to værktø-
jer, som med forskellige metoder inddrager 
børnene i BMV-arbejdet. 

Undersøgelseskassen
Undersøgelseskassen er et redskab til indkreds-
ning af børnenes oplevelser af børnemiljøet. 
Undersøgelseskassen kan bruges som et led i 
kortlægningen af børnemiljøet og resultaterne 
og konklusionerne kan indgå i det videre 
arbejde med børnemiljøvurderingen. Under-
søgelseskasser er gode til at få børn i tale. 
Dels fordi de er meget konkrete, dels fordi de 
opfordrer til, at børnene udtrykker sig og tager 
stilling til egne meninger og holdninger om 
dagligdagens rammer og miljø. 

En undersøgelseskasse består af en kasse, 
kuffert eller æske, som man lægger ting ned i. 
Tingene skal inspirere børnene til at udtrykke 
sig om et bestemt tema eller emne. Det kan 
ske ved, at bestemte ting, billeder eller histo-
rier leder en samtale i en bestemt retning, eller 
ved at børnene aktivt gør noget med tingene 
– fx tager billeder, tegner, klipper eller dekorerer.

Børneinterview
Børneinterview kan bruges som et led i kort-
lægningen af børnemiljøet. Som forberedelse 
til det interview/den interviewrække, man vil 
gennemføre, er det en fordel at udarbejde 
en skabelon – et såkaldt interviewdesign. 
Interviewdesignet skal bruges til at formulere 
rammerne omkring interviewet. Man kan 
vende tilbage til det og ændre det, hvis det er 
nødvendigt. Børneinterview er et redskab, der 
kan være en hjælp til udarbejdelse af et pas-
sende interviewdesign. Redskabet giver også 

et eksempel på, hvordan et interviewdesign 
kan se ud, og eksempler på hvilke spørgsmål 
man kan stille børnene for at afdække deres 
meninger om bestemte emner. 

Kan hentes på www.dcum.dk

Fokus på inddragelse af børnene
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■ DCUM’s hjemmeside har i 2006 gennem-
gået både designmæssige og tekniske forbed-
ringer for at understøtte brugernes informati-
onsbehov og gøre det lettere at finde relevante 
informationer. 

Hensigten med DCUM’s hjemmeside er, at 
den skal være enkel, brugervenlig og informa-
tiv, så brugerne kan finde relevante informatio-
ner uanset tidspunktet på dagen og centrets 
åbningstider. DCUM’s fornemmeste opgave er 
at tilgodese behovene inden for de to hoved-
områder - undervisningsmiljø og børnemiljø. 
Det er centrets opgave, at lede hver enkelt bru-
ger til den rette viden. Det er en opgave, der 
stiller krav til både indhold og kommunikation, 
da der ikke nødvendigvis er sammenhæng 
mellem, hvad undervisere, lærere, pædagoger, 
ledere, elever, studerende, forældre eller andre 
med tilknytning til undervisnings- eller børne-
miljø tænker og har brug for. Der kan være en 
verden til forskel. 

En af de seneste nyskabelser er tre forskellige 
indgange til viden om henholdsvis DCUM, 
undervisningsmiljø og børnemiljø.

Under fanen DCUM findes en indgang til 
generelle oplysninger og muligheder. Her 
findes information om rådgivning, foredrag, 
kontaktoplysninger og der findes informa-

tion om DCUM’s organisatoriske opbygning, 
bestyrelse, mål og medarbejderstab. Det er 
også her, at DCUM’s publikationer kan bestil-
les i butikken. Især i efteråret 2006 har der 
været stor travlhed i Butikken, og der er bestilt 
og udsendt adskillige materialer.  Materialer 
sendes til børneinstitutioner, skoler, uddannel-
sessteder, kommunale forvaltninger og mange 
andre med interesse for børne- eller undervis-
ningsmiljø. 

Børnemiljø på dcum.dk
Hjemmesidens vidensmængde om børne-
miljø er struktureret efter samme princip som 
informationen om undervisningsmiljø. Det gør 
det nemmere for brugerene at finde inspiration 
i begge områder.

I leksikonet, som findes i hovedmenuen, kan 
man finde forklaring på de grundlæggende 
begreber inden for børnemiljø. Der er både 
overordnede indføringer i, hvad børnemiljø 

Hjemmesiden er DCUM’s centrale 
formidlingskanal
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og børnemiljøvurdering er, og mere specifikke 
udlægninger af konkrete delemner, som ved-
rører børnemiljøet. Når det er muligt, bliver 
brugeren anvist en vej til uddybende viden og 
handlemuligheder. Der bliver ledt videre til 
værktøjer, love og regler, litteratur eller til links 
til hjemmesider om det konkrete emne. 

I hovedmenupunktet Love og regler kan 
brugerne finde love og regler, der vedrører 
børnemiljø i dagtilbud. DCUM henviser til 
en række love og regler om mange specifikke 
emner eksempelvis madlavning, støj, inde-
klima, mobning, solafskærmning, rygning og 
rengøring. Der henvises til AT-vejledninger og 
bekendtgørelser, hvor det er relevant. 

På dcum.dk henviser DCUM til handlingsori-
enteret litteratur og links inden for emner, der 
er relevante for børnemiljø og børnemiljøar-
bejde. For både litteratur og links gælder det, 
at der tilknyttes korte resuméer, der så præcist 
som muligt beskriver, hvad brugeren kan for-
vente, og hvor der er central viden at finde. 

Med tiden bliver børnemiljøvurderingerne 
udarbejdet rundt i landets dagtilbud, og så vil 
DCUM gerne formidle gode erfaringer og gode 
eksempler på dcum.dk. Vores erfaring er, at 
viden og erfaringer, som praktikere formidler 
til hinanden, er meget værdifulde og brugbare. 

Nyheder om børne- og undervisnings-
miljø
I Det skriver pressen bringer DCUM resuméer 
fra den trykte presse i samarbejde med me-
dieovervågningsbureauet Observer. Det giver 
hjemmesidens brugere mulighed for at følge 
med i, hvad pressen skriver om børne- og 
undervisningsmiljø. 

I foråret 2006 udsendte DCUM sit første 
elektroniske nyhedsbrev, som siden jævnligt er 
blevet udsendt med aktuelle nyheder. Gennem 
nyhedsbrevene informerer DCUM endvidere 
løbende om relevante tiltag og problemstillin-
ger. Der er allerede over 1300 brugere, der har 
meldt sig til nyhedstjenesten. Nye abonnenter 
har mulighed for at tilmelde sig via dcum.dk 

Besøgende på dcum.dk

Stadig flere besøger DCUM´s hjemme-
side for at hente viden og information 
om undervisningsmiljø og børnemiljø.  
I alt er der registreret 762.793 sessions 
i 2006.

I gennemsnit for årets 12 måneder:
63.566 sessions pr. måned 

I gennemsnit i de 8 bedste måneder: 
88.452 sessions pr. måned 

En session svarer til et besøg på hjem-
mesiden, hvor brugeren navigerer lidt 
rundt på sitet og lukker browseren igen.

 

”Jeg kan allerbedst lide at lege i 
bjergrummet, fordi der kan man 
klatre op ad væggen. Jeg kan 
klatre helt op til toppen, så jeg 
kan nå loftet” 

Pige 4 år, børnehave

Få tjek på børnemiljøet   www.dcum.dk 

Få tjek på undervisningsmiljøet   www.dcum.dk 

13



Artikler fra DCUM 
ar•mi•journalen nr. 9, 2006: 
Eleverne ved hvor undervisningsmiljøet halter  

Spektri nr. 3, 2006: 
Estetisk skolmiljö gynnar inlärning

Uddannelse nr. 5, 2006: 
Undervisningsmiljø og demokrati følges ad  

Undervisningsministeriets 
temahæfteserie nr. 7, 2006: 
Et godt undervisningsmiljø og 
den inkluderende skole 

Voksenpædagogisk Tidsskrift nr. 1, 2006: 
Konfliktkultur og undervisningsmiljø 

Sundhedsstyrelsens håndbog 
Skolesundhedsarbejde: 
Kapitel 10: Mobning

Sundhed på ungdomsuddannelserne 
– et inspirationsmateriale (elektronisk publikation)

Er du med mod mobning 
– 42 veje til bedre trivsel

Kom godt i gang med jeres 
børnemiljøvurdering

Analyse af frafald på erhvervsuddannelserne 
og social- og sundhedsuddannelserne. 
Undervisningsmiljøet som underliggende fokus 

· Frafald og undervisningsmiljø
 på erhvervsuddannelserne, EUD og social- og  
 sundhedsuddannelserne, SOSU

· Tabelrapport 1 EUD
 (elektronisk publikation)

· Tabelrapport 2 SOSU
 (elektronisk publikation)

Bekæmpelse af mobning
- gode eksempler (elektronisk publikation)

Sundhedsstyrelsen: 
Skolesundhedsarbejde 
Kapitel 10: Mobning

Konflikthåndtering i skolen 
– gode eksempler

Brug Konflikten 
– plakater (2 store og 4 mindre)

Konflikttrappen 
– plakat

Elevmæglerne 
– en dokumentarfilm om konflikter og 
elevmægling i grundskolen

Mobning og konflikt 2006 
– en undersøgelse i 9. klasse

Undervisningsmiljøvurdering 
– gode eksempler (elektronisk publikation)

Årsberetning 2005

DCUM’s udgivelser kan bestilles i butikken 
eller hentes elektronisk via www.dcum.dk. 

Udgivelser fra DCUM
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■ DCUM har i perioden august 2003 til juli 
2006 varetaget en del af indsatsområdet Tryg-
hed for alle under udviklingsprogrammet En 
skole i bevægelse, som blev iværksat af rege-
ringen i 2003. Indsatsområdet Tryghed for alle 
havde det formål at forebygge og bekæmpe 
mobning på en langsigtet og holdbar måde. Et 
delmål var at oparbejde viden om og erfaring 
med elevinvolvering, eksempelvis elevmæg-
ling. 

Udviklingsprogrammet stillede nogle øko-
nomiske midler til rådighed, og dem valgte 
DCUM at bruge på blandt andet to modelpro-
jekter. De to modelprojekter blev gennemført 
i et samarbejde med Hjortespring Skole i 
Herlev og Holmeagerskolen i Greve

I samarbejde med Hjortespring Skole gen-
nemførte DCUM et stort projekt vedrørende 
elevmægling. Elever blev undervist i konflikt-
håndtering og mægling, og der blev oprettet 
et korps af elevmæglere, der skulle mægle ved 
konflikter mellem andre elever fra 0.-5. årgang. 
Med afsæt i projektet på Hjortespring Skole 
blev filmen Elevmæglerne produceret. 

I samarbejde med Holmeagerskolen gennem-
førte DCUM et omfattende projekt vedrørende 
trivsel og konflikthåndtering i klasselokalet og 
i undervisningen. Der blev især lagt vægt på at 
skabe en rummelig og inkluderende skole-
kultur, hvor eleverne er opmærksomme på 
sociale normer, omgangstone og håndtering af 
konflikter. 

DCUM etablerede endvidere et netværk 
bestående af skoler, der fra forskellige steder 
af landet kunne mødes og udveksle deres 
erfaringer med konflikthåndtering og mægling 
i undervisningen og skolekulturen.

Et andet delmål med Tryghed for alle var at gen-
nemføre en kampagne målrettet grundskolen. 
DCUM valgte at samle viden fra modelprojek-
terne og netværket i en række materialer, der 
blev formidlet gennem Kampagnen Brug Kon-
flikten. Kampagnen markerede afslutningen på 
DCUM’s opgaver i udviklingsprogrammet.

DCUM afsluttede sin del 
af udviklingsprogrammet

”Når du sidder med de små elever 
og lige har løst en konflikt, og ser 
de smiler og giver hinanden hånden, 
ja det er en ubeskrivelig dejlig følelse. 
Når jeg efter et par dage tjekker til 
dem for at høre, om de har fået det 
bedre, og de svarer ”ja meget bedre” 
og jeg kan se, at de er glade for den 
hjælp, som de fået til at få løst deres 
konflikt, ja, det gør hele min dag 
god, det glæder mig så meget, man 
føler, ”YES JEG HAR GJORT EN FOR-
SKEL!!”” 

Dreng 8. klasse
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■ I foråret 2006 gennemførte DCUM en 
kampagne om konstruktiv konfl ikthåndtering 
og elevmægling i grundskolen. Kampagnens 
titel refererer til, at konfl ikter skal bruges af og 
med de involverede til at løsne op for konfl ik-
tens dilemmaer og relationer. Kampagnen var 
delvist fi nansieret af undervisningsministeriet 
som en del af udviklingsprogrammet En skole 
i bevægelse.

Formålet med kampagnen har været at ud-
brede kendskabet til og brugen af konstruktiv 
konfl ikthåndtering i skolen. Kampagnen gav 
skoler mulighed for at få vejledning og redska-
ber til at udvikle en konstruktiv og ikkevoldelig 
måde at håndtere konfl ikter på. Gennem øget 
dialog og kendskab til fl ere handlemuligheder 
kan der skabes mere tryghed og ro til læring 
samtidig med, at eleverne inddrages som ak-
tive og ansvarlige personer i egne konfl ikter. 

DCUM har i forbindelse med kampagnen 
udviklet og udgivet forskelligt materialer om 
konfl ikthåndtering og mægling i skolen. Alle 
grundskoler og kommuner har fået tilsendt 
kampagnens materialer, og yderligere ma-
teriale kan bestilles på www.brugkonfl ikten.
dk/materialer eller på www.dcum.dk.

Kampagnen 
Brug Konfl ikten ������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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VIS-Konferencer
Som startskud på kampagnen afholdt DCUM 
to konferencer om konstruktiv konfl ikthåndte-
ring og elevmægling i skolen. 

brugkonfl ikten.dk 
Websitet giver viden, inspiration og ideer om 
konstruktiv konfl ikthåndtering og mægling i 
skolen – til elever og voksne. 

Elevmæglerne – en dokumentarfi lm om kon-
fl ikter og elevmægling i grundskolen 
Elevmæglerne giver et indblik i, hvordan elev-
mægling fungerer på en skole. 
 
Konfl ikthåndtering og mægling i skolen 
– et vejlednings- og inspirationsmateriale 
Hæftet giver en introduktion til konstruktiv 
konfl ikthåndtering og skolemægling, beskri-
ver modeller og handleplaner og indeholder 
konkret vejledningsmateriale for henholdsvis 
ledelsen og det pædagogiske personale på 
skolen.

Konfl ikthåndtering i skolen – gode eksempler 
Hæftet beskriver i artikelform en række udvalg-
te skolers erfaringer med konstruktiv konfl ikt-
håndtering i praksis. 

Mobning og konfl ikt 2006 – en undersøgelse i 
9. klasse
I rapporten dokumenterer Børnerådet og 
DCUM 9. klasseselevers opfattelse af mobning 
og konfl ikter i skolen.

Kursuskatalog
Beskrivelse af kurser og tilbud fra DCUM i 
2006, herunder kurser i og oplæg om konfl ikt-
håndtering og elevmægling i skolen.

Plakater
Konfl ikttrappen som plakat og temaplakater, 
der opfordrer eleverne til at bruge konfl ikter 
konstruktivt. Plakaterne kan hænges op på 
skolen for eksempel i fælleslokaler, på bibliote-
ket og på lærerværelset.

 Kampagnen Brug Konfl ikten bestod af: 

BRUG  K O N F L I K T E N

”Alt i alt har mægling hjulpet mig 
rigtig meget. Det har lært mig at 
håndtere mine egne problemer på en 
effektiv måde. Det har lært mig at 
løse konfl ikter mellem mine venner 
og selvfølgelig i skolen. Det har lært 
mig en hel del” 

Dreng, 8. klasse
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■ Som startskud på kampagnen Brug Kon-
flikten inviterede DCUM i marts til konferen-
cer om konflikthåndtering og elevmægling i 
grundskolen. Med over 400 deltagere på hver 
af de to praktikerkonferencer var der fuldt hus 
i både Århus og Korsør. Lærere, elever, skole-
ledere, forældre og andre med interesse for 
grundskolen fik inspiration til, hvordan kon-
flikter kan håndteres bedre og mere effektivt i 
skolens miljø. Konferencerne blev afholdt efter 
DCUM’s konferencekoncept VIS – Viden og 
Inspiration mellem Skoler. Konceptet bygger, 
på at praktikere formidler den gode praksis og 
de gode erfaringer til andre praktikere.

Konferencerne startede med en introduktion 
til DCUM’s arbejde med konflikthåndtering. 
Derefter blev scenen overladt til lærere og 
elever fra Hjortespring Skole. To elevmæglere, 
Johanne og Milad, fortalte hver især om deres 
personlige oplevelser med at være mægler, 
og der blev rappet en mæglerrap anført af en 
gruppe elevmæglere og lærere fra skolen. 

I løbet af dagen var der mulighed for at deltage 
i to workshoprunder, hvor lærere og elever var 
oplægsholdere. I workshopperne blev forskel-
lige tilgange og metoder til konflikthåndtering 
og elevmægling præsenteret af lærere og elever 

Fulde huse til konferencer 
om konflikthåndtering

BRUG  K O N F L I K T E NBRUG  K O N F L I K T E N

”Det at være mægler har betydet 

virkelig meget for mig. Jeg er blevet 

mere udadvendt, for det er man 

simpelthen bare nødt til at være, 

hvis man skal kunne hjælpe små 

børn. Jeg er blevet mere selvsikker, 

fordi, der er en masse, både voksne og 

børn, som er blevet rigtig glade for 

det jeg gør, og så er jeg også blevet 

mere glad, fordi jeg har fået mulig-

heden for at lave noget, som jeg bare 

synes er så fedt” 

Pige, 8. klasse
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fra udvalgte skoler. Workshopperne gav mulig-
hed for dialog om skolernes tiltag og erfaringer 
samt for konkrete øvelser, der kunne illustrere 
metoder og teknikker i konflikthåndtering.

Efter workshoprunderne samledes alle igen til 
filmproducenten Ulrik Holmstrups præsen-
tation af filmen Elevmæglerne. Der blev vist 
centrale scener fra filmen. Som afslutning på 
dagen gik elevmæglerne fra Hjortespring Skole 
igen på scenen. Deres musikalske indslag 
sendte folk rappende hjem fra en dag med 
mange indtryk. 

Konferencernes ni workshopper 

1 Hjortespring Skole: Elever som ressource i 
mægling og konflikthåndtering 
Elever og lærere fortalte om intentioner 
og oplevelser med skolens systematiske 
arbejde med konflikthåndtering og elev-
mægling. 

2 Holmeagerskolen: Konflikthåndtering på 
skoleskemaet 
Elever og lærere fortalte om, hvordan de har 
arbejdet målrettet for at skabe et skolemiljø, 
hvor mobning og social udstødelse forebyg-
ges gennem konfliktløsning og et bedre 
sprog.  

3 Sjællandsgades Skole: Tryghed, ansvar og 
respekt gennem skolemægling 
Elever og en lærer fra skolen fortalte om 
skolens aktive konflikthåndteringsprogram, 
der involverer hele skolen, herunder elev- 
og voksenmæglere. 

4 Nørre Snede Skole: Empatisk kommuni-
kation i den almindelige undervisning og i 
specialundervisningen 
En lærer satte fokus på, hvordan skolen 
gennem flere år har arbejdet hen mod en 
konflikthåndterende kultur ved at tage afsæt 
i ikkevoldelig kommunikation, IVK.

5 Statens Pædagogiske Forsøgscenter: 
 Konflikter som livsvilkår med muligheder 

To instruktører fra SPF fortalte om skolens 
arbejde med konflikthåndtering i undervis-
ningen, i måden at arbejde og samarbejde 
på blandt eleverne og i måden at kommu-
nikere på. 

6 Sabro-Korsvejskolen: Peer-Education. 
 Elever lærer elever at håndtere konflikter 

Elever og en lærer fortalte om skolens sær-
lige tiltag, hvor de største elever hjælper ele-
ver i de mindre klasser med sociale normer, 
sprog, omgangstone og konflikter.  

7 Forsøgsskolen på Statens pædagogiske 
Forsøgscenter / Byskolen: Ledelsens rolle i 
en konflikthåndterende skolekultur 
En workshop for voksne om hvordan en 
skole organisatorisk kan understøtte en 
konflikthåndterende kultur. 

8 Ranum Skole: Når stærke følelser skaber 
konflikter – så er der mægling på skolen 
Elever og lærere fortalte om deres oplevel-
ser med mægling som redskab til at løse 
konflikter. 

9 LOPEdeVega: Drama som redskab til at 
belyse svære emner 
Kobling af teater og undervisning om kon-
flikter og mobning. Deltagerne fik mulighed 
for aktivt at lære gennem direkte involve-
ring. 

Hent materialet fra de to konferencer på 
www.brugkonflikten.dk/materialer.

U
N

D
E

R
V

IS
N

IN
G

S
M

IL
JØ

19

http://www.brugkonflikten.dk/materialer


■ DCUM lancerede i marts 2006 kampagne-
hjemmesiden brugkonfl ikten.dk. På hjemme-
siden kan elever og voksne fi nde inspiration 
og viden om konstruktiv konfl ikthåndtering og 
elevmægling i grundskolen. 

Det materiale, der fi ndes på hjemmesiden, er 
struktureret i seks kategorier:
• For elever
• For voksne
• Gode eksempler
• Materiale
• Undersøgelser
• Links 

Elever kan få en kort introduktion til konfl ikt-
håndtering, konfl ikttrappen, mægling og giraf-
sprog, og de kan få gode råd til at sætte skub i 
arbejdet med konfl ikthåndtering i skolen. Det 
er også muligt at læse to personlige beret-
ninger om dét at være elevmægler og høre 
Hjortespring Skoles mæglerrap.

Voksne – skoleledere, lærere, pædagoger, 
forældre og andre med interesse for emnet 
– kan fi nde introduktion til centrale emner 
og metoder indenfor konfl ikthåndtering og 
elevmægling samt få råd og vejledning til at 
systematisere arbejdet med konstruktiv kon-
fl ikthåndtering i skolen. 

Kampagnehjemmesiden 
brugkonfl ikten.dk

BRUG  K O N F L I K T E N
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I menuen Gode eksempler fi ndes artikler om ti 
skolers metoder, tilgange og organisering af 
arbejdet med konfl ikthåndtering og mægling i 
skolen. 

I menuen Materiale fi ndes materiale om 
vejledning og organisering, skemaer til mål 
og handleplaner, tips til evaluering, proces- og 
eksempelmateriale til elevmægling, inspiration 
til arbejdet med girafsprog, undervisnings-
forløb og undervisningsmateriale og meget 
andet. Materialerne fi ndes i pdf- og wordfor-
mat. Det er også muligt at bestille DCUM’s 
materialer om konfl ikthåndtering og elevmæg-
ling her fra.

DCUM har sammen med Børnerådet udarbej-
det rapporter fra to spørgeskemaundersøgel-
ser, hvor Børnerådets børnepanel har svaret på 
i spørgsmål om mobning i 2004 og spørgsmål 
om mobning og konfl ikter i 2006. Disse fi ndes 
i menuen Undersøgelser.  

I linksamlingen er der relevante links til sup-
plerende materialer, værktøjer og interessenter 
og organisationer, der understøtter arbejdet 
med trivsel og konfl ikthåndtering i skolen. 

Fra forsiden er der mulighed for at sende et 
elektronisk postkort eller se en kort introduk-
tion til fi lmen Elevmæglerne. 

Kampagnehjemmesiden 
brugkonfl ikten.dk
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”Jeg vil godt have, at I 
overlader mere ansvar til 
os, når vi mægler.”

Dreng, 6. klasse
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■ DCUM udgav i forbindelse med kampagnen 
Brug Konfl ikten fi lmen Elevmæglerne om kon-
fl ikter og elevmægling i grundskolen. Filmen 
dokumenterer elevmægling som initiativ og 
udviklingsproces i skolen. Filmens målgruppe 
er elever fra 5. klassetrin og opefter, lærere, 
pædagoger, skoleledere, øvrigt personale, sko-
lebestyrelser, forældre og andre med interesse 
for emnet.

I Elevmæglerne følges en række elever og 
lærere på Hjortespring Skole i Herlev over en 
periode, hvor skolen indfører elevmægling. 
Filmen viser, hvordan eleverne bliver under-
vist, udvalgt og senere fungerer som elevmæg-
lere. Man følger nogle af elevmæglerne i deres 
funktion som mæglere og ser, hvordan de 
håndterer nogle forskellige konfl iktsituationer, 
og hvordan de mægler mellem yngre elever, 
der er i konfl ikt med hinanden.

Hensigten med fi lmen er at vise, hvordan 
projektet gribes an, og de pædagogiske over-
vejelser og dilemmaer, der opstår undervejs. 
Skolen gennemgår en læreproces i forbindelse 
med indføring af brug af elever som mæglere 
i konfl ikter. 

Elevmæglerne giver inspiration til:

• Hvordan elever kan inddrages som aktive 
konfl iktløsere i egne konfl ikter

• Hvordan elever kan mægle og bruges som 
ressource i andres elevers konfl ikter

• Undervisning og øvelser med eleverne
• Debat om hvem, der kan mægle, de 

voksnes roller og hvad en skole skal være 
opmærksom på ved brug af elever som kon-
fl iktmæglere
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Dokumentarfi lm om 
konfl ikter og elevmægling 

Fakta om fi lmen

Elevmæglerne er produceret for DCUM 
af tvDOKfi lm, 2006 og kan købes på 
www.dcum.dk/butikken eller på www.
brugkonfl ikten.dk  

Elevmæglerne fi ndes  også i en version med 
engelske undertekster: The pupil mediators 
– a documentary about confl icts and pupil 
mediation in primary school. 

BRUG  K O N F L I K T E N
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■ DCUM og Børnerådet gennemførte i 2006 
en spørgeskemaundersøgelse med Børnerå-
dets Børne- og Ungepanel. 725 elever fra 9. 
klasse over hele landet svarede på en række 
spørgsmål angående mobning og konfl ikter i 
skolen. Hvordan oplever eleverne omfanget af 
mobning på skolen, når man går i 9. klasse? 
Hvilke konfl ikter er man involveret i, og 
hvordan løses de? Hvordan påvirker konfl ikter 
hverdagen i skolen? 

Hensigten var at følge op på Mobning 2004, 
hvor eleverne, som dengang gik i 7. klasse, 
blev stillet en række spørgsmål om deres 
oplevelse af mobning i skolen. I 9. klasse blev 
undersøgelsen suppleret med et nyt tema: 
konfl ikter i skolen. Det skete for at afdække be-
tydningen af konfl ikthåndtering i skolen – set 
fra elevernes side.

Undersøgelsen viste blandt andet

Mobning:
• Mobning er et stort problem  - også i 9. 

klasse. Omfanget af mobning er det samme 
som i 7. klasse. 

• Flere elever i 9. klasse end i 7. klasse siger, 
at de selv er med til at mobbe andre. 

• Langt fl ere drenge end piger mobber andre. 
2/3 af eleverne mener dog, at man ikke altid 
ved, hvornår man mobber andre.

• Karakteren af mobning er stadig den 
samme, hvor den verbale og sociale form 
for mobning er dominerende. Den digitale 
form for mobning er forholdsvis lav og 
uændret siden 7. klasse.

• Næsten 1/3 af alle elever i 9. klasser ser 
mobning som en naturlig del af hverdagen 
på skolen, og næsten hver femte elev (fl ere 
piger end drenge) fi nder nogle former for 
mobning acceptable.

Konfl ikter:
• Næsten halvdelen af eleverne er involveret i 

konfl ikter et par gange om ugen eller oftere, 
og et fl ertal af eleverne oplever konfl ikter 
som en naturlig del af hverdagen. 

• Kun 1/3 af eleverne har kendskab til, om 
deres skole har retningslinjer for konfl ikt-

løsning. Over 80 % af eleverne mener, at 
dialog og samtale er den bedste måde at 
løse konfl ikter på, men ca. 15 % mener, at 
vold er den bedste måde. 

• Eleverne oplever, at de primære årsager til 
konfl ikter er misforståelser, dårligt humør, 
sladder/rygter og regler på skolen. Eleverne 
er typisk i konfl ikt med andre elever, men 
næsten lige så ofte med lærere på skolen.

• Synet på konfl ikter er fl ertydigt. På den ene 
side mener et fl ertal, at man lærer noget af 
at håndtere konfl ikterne, og på den anden 
side mener næsten halvdelen, at konfl ikter 
er ødelæggende for det sociale miljø i klas-
sen.

• Generelt synes eleverne ikke, at lærerne kla-
rer løsningen af konfl ikterne specielt godt.

Rapporten Mobning og konfl ikt 2006 – en under-
søgelse i 9. klasse kan hentes på www.dcum.dk

Undersøgelse af mobning 
og konfl ikter i 9. klasse 

BRUG  K O N F L I K T E N
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■ Termometeret er DCUM ’s elektroniske 
spørgeskemaværktøj til kortlægning af elevers 
og studerendes trivsel, UMV’ens første fase. 
Det blev lanceret i august 2005, og siden har 
mange skoler og uddannelsessteder benyt-
tet værktøjet. Termometeret stilles gratis til 
rådighed for skoler og uddannelsessteder, og 
det kommer omkring alle relevante emner i 
forbindelse med kortlægning af undervisnings-
miljøet. 

Hensigten med Termometeret er at gøre det 
let for skoler og uddannelsessteder at basere 
deres kortlægning af undervisningsmiljøet 

på elevers og studerendes tilbagemeldinger 
– også selv om antallet af elever eller stude-
rende er stort. Med Termometeret foregår alle 
dele af spørgeskemaundersøgelsen derfor over 
Internettet – og resultaterne tælles automatisk 
sammen og omsættes til procent. Resulta-
terne er herefter klar til at indgå i det videre 
arbejde med den lovpligtige undervisningsmil-
jøvurdering.

Termometeret findes i forskellige variationer 
til henholdsvis grundskole, ungdoms- og vok-
senuddannelsesområdet. Desuden tilbydes en 
talende udgave af Termometeret specielt rettet 

Mange har taget temperaturen 
på undervisningsmiljøet!

Ta' tem
peraturen på dit undervisningsm

iljø!
 

Så mange har benyttet 
termometeret i 2006

650 grundskoler
33 ungdomsuddannelser
53 Voksen- og videregående uddannelser

I alt er der foretaget 1208 undersøgelser fra 
sammenlagt 92.025 elever og studerende
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mod de yngste elever i grundskolen. I vores 
Testrum på www.dcum.dk kan enhver prøve, 
hvordan Termometeret er skruet sammen.

Offentliggørelse af tal fra Termometeret
I anledningen af den landsdækkende antimob-
bekampagne Attention Mobning, som DCUM 
og DR kørte i efteråret 2006, offentliggjorde 
DCUM nye tal fra Termometeret om mobning i 
grundskolens 4.-10. klassetrin. 

Tallene blev indsamlet i perioden 2005 til 2006 
og var baseret på 38. 431 elevers tilbagemel-
dinger i perioden august 2005 til september 

2006. Tallene chokerede ved at pege på, at 
hele 18 % af eleverne i 4. til 10. klasse havde 
oplevet sig mobbet af en eller flere af deres 
klassekammerater, mens over halvdelen af alle 
elever gav udtryk for, at der finder mobning 
sted i deres klasse. 

Tallene fik stor mediebevågenhed i forbindelse 
med kampagnen, og DCUM vil også fremover 
benytte data fra Termometeret til at begrunde 
fokus på udvalgte emner. 
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■ I marts 2006 gik DCUM i luften med det 
elektroniske indberetningssystem: Skolelisten. 
Med Skolelisten har DCUM etableret en nem 
og brugervenlig platform for synliggørelse og 
vidensdeling i forhold til indsatserne for et 
godt undervisningsmiljø. 

Via Skolelistens interaktive Danmarkskort kan 
alle interesserede få overblik over de skoler og 
uddannelsesinstitutioner, som har indberet-
tet en UMV og/eller en antimobbestrategi, 
der opfylder DCUM’s minimumskrav. Et af 
kravene forud for indberetning til Skolelisten er, 
at skolens eller uddannelsesstedets indsats er 
dokumenteret og tilgængelig på egen hjem-
meside.

Skolelisten er baseret på frivillige indberetnin-
ger af undervisningsmiljøvurderinger UMV’er, 
og antimobbestrategier. Skoler og uddannel-
sessteder, der benytter Skolelisten, og dermed 
plotter sig ind på Danmarkskortet, får ved ind-
beretningen desuden tilbud om at skilte med 
det på egen hjemmeside ved brug af DCUM’s 

Skolelisten – et Danmarkskort over 
aktive skoler og uddannelsessteder
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ikoner. Samtidig linker Skolelisten direkte til de 
tilmeldte skolers hjemmesider. Dermed kan 
alle, der besøger det interaktive Danmarkskort, 
klikke sig videre til andres praktiske erfaringer 
med UMV og/eller antimobbestrategi.

Indtil videre er muligheden for at indberette 
antimobbestrategier forbeholdt grundskoler 
og ungdomsuddannelser, mens de lovpligtige 
UMV’er kan indberettes af samtlige uddannel-
sesinstitutioner i Danmark.

En UMV-indberetning kan gælde i tre år, mens 
fornyet dokumentation for en aktiv antimobbe-
strategi skal indberettes én gang om året. 

Skoler og uddannelsessteder kan på deres 
hjemmeside skilte med indsatsen for at for-
bedre undervisningsmiljøet med et eller begge 
disse ikoner:

Attention mobning på skolelisten
Den landsdækkende kampagne Attention 
Mobning kørte i efteråret 2006 på foranledning 
af et samarbejde mellem DCUM og DR-Un-
dervisning. Grundskoler, der endnu ikke havde 
lavet en antimobbestrategi, kunne i kampag-
neperioden bruge Skolelisten til at synliggøre, 
at de nu ville gå i gang med arbejdet. DCUM 
kaldte det for en forhåndsregistrering – en an-
timobbestrategi på vej! De skoler, der gik med 
på idéen, kom på Danmarkskortet og kunne i 
6 måneder skilte med indsatsen på deres egen 
hjemmeside. 

Besøg det interaktive Danmarkskort 
på www.skolelisten.dk og få et over-
blik over de skoler og uddannelses-
institutioner, som har indberettet en 
UMV og/eller en antimobbestrategi. 
Det er også her, at skoler og uddan-
nelsesinstitutioner kan tilmelde sig 
ved at bekræfte, at de har lavet en 
UMV og/eller en antimobbestrategi.

”Arbejdet med undervisningsmiljø foregår 
også i undervisningen. Uddannelserne bliver 
mere og mere individualiserede, så relatio-
nen til eleverne og mellem eleverne bliver 
mere og mere vigtig” 

Lærer på ungdomsuddannelse
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■ På DCUM’s hjemmeside kan skoler og 
uddannelsessteder hente hjælp, når de skal i 
gang med UMV-processen eller med at lave en 
antimobbestrategi. Det elektroniske spørge-
skemaværktøj Termometeret er udviklet spe-
cielt til kortlægning af undervisningsmiljøet, 
og der er mange andre relevante inspirations- 
og vejledningsmaterialer til UMV-arbejdet. 

Som noget nyt tilbyder DCUM en skabelon 
til antimobbestrategi. Skabelonen henvender 
sig til grundskoler og ungdomsuddannelser, 
og den kommer omkring alle væsentlige 
spørgsmål og emner i antimobbearbejdet. På 
den måde sikrer skabelonen, at den endelige 
antimobbestrategi kan leve op til nogle over-
ordnede kvalitetskriterier. Disse kvalitetskrite-
rier harmonerer med de krav, der stilles forud 
for en indberetning af antimobbestrategi via 
Skolelisten.

Hjælp til UMV og antimobbestrategi

”Vi sender et signal om, at vi ikke 

vil acceptere mobning, og det er 

meget vigtigt. Alle skal vide, at vi 

ikke accepterer mobning på skolen” 

lærer, grundskolen
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10. januar 
UMR-kursus for FTF’s Ungdomsnetværk

23. februar 
UM-kursus, Struer Kommune

23. februar 
Oplæg om kreative læringsmiljøer, Esbjerg 
Kommune

7. marts 
UM-kursus, Ringe Kommune

21. april 
Oplæg om UML på ECNAIS-konferencen, 
Wien

10. maj 
UM-kursus, Skive Kommune

26.-28. maj 
Oplæg og workshop på Nordisk konference 
om mægling og konfl ikthåndtering,  
Helsinki, Finland

2. september 
Temadag om konfl ikthåndtering, 
Hirtshals Skole og Ulvkærskolen i Hirtshals

4. september 
UM-kursus, 1. del, på ACU, Esbjerg

6. september 
Oplæg om læringsmiljøer, 
Kunstakademiets arkitektskole

6. - 7. september  
Kursus i konfl ikthåndtering,  
Hirtshals Skole og Ulvkærskolen i Hirtshals

13. september 
Elevrådsdag/Kursus om elevdemokrati og 
undervisningsmiljø, Langeland

18.-21. september  
Grundkursus i konfl ikthåndtering, Næstved 
Vandrerhjem

26. september 
Foredrag om UM på Beder Gartnerskole (DCJ)

27. - 28. september     
Kursus i konfl ikthåndtering, Hirtshals Skole 
og Ulvkærskolen i Hirtshals

28. september 
Foredrag for undervisningsmiljøloven, CIRIUS, 
Kolding

29. september 
Workshopper om Frafaldsundersøgelsen på 
Handelsskolernes årsmøde, Nyborg Strand

30. september 
Oplæg og debat om frafaldsundersøgelsen 
og relaterede problematikker, VUC Vejle

3. oktober 
UM-kursus på Ankerhus Seminarium, Sorø

9. - 10. oktober      
Kursus i konfl ikthåndtering, Hirtshals Skole 
og Ulvkærskolen i Hirtshals

18. oktober 
Møde med skoleforvaltningen i Thorshavn 
om UM, mobbeforebyggelse m. v.

24. oktober 
UM-kursus 2. del, på ACU, Esbjerg

31. oktober 
Attention Mobning, foredrag for 
skolebestyrelser, Vejle

6. november 
Attention Mobning, foredrag for skolebestyrelser, 
Hammel

10. november 
Foredrag om UM på Skole og Samfunds 
konference, Fyn

13. november 
Attention Mobning, foredrag for 
skolebestyrelser, Horsens

15. november 
oplæg om BM på Børne- og kulturchefforene-
inges regionsformandsmøde, Vejle

22. november 
Attention Mobning, foredrag for 
skolebestyrelser, Silkeborg

23. november   
Temadag om konfl ikthåndtering og mægling, 
Gyvelhøjskolen i Galten Kommune

24. november 
Foredrag om UM på Skole og Samfunds 
konference, Fyn

28. november 
Attention Mobning, foredrag for 
skolebestyrelser, Randers

30. november 
Attention Mobning, foredrag for 
skolebestyrelser, Esbjerg

12. december 
UM-kursus, Frederiksberg Kommune

14. december   
Oplæg om konfl ikthåndtering i klasserummet 
på studievejlederkonferencen, Nyborg

Kurser og foredrag afholdt af DCUM 
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■ Attention Mobning var navnet på efterårets 
storstilede kampagne mod mobning i grund-
skolen. Målgruppen for kampagnen var alle 
de voksne, der har det daglige ansvar for, at 
skolebørnene trives i skolen: Skoleledere, 
lærere og pædagoger samt forældre i og uden 
for skolebestyrelserne. DR og DCUM stod bag 
kampagnen, som blev økonomisk støttet af 
Undervisningsministeriet og TrygFonden.

Kampagnens formål var at fremme social triv-
sel og bedre undervisningsmiljøet i grundsko-
len ved at:

• medvirke til at reducere omfanget af mob-
ning i grundskolen

• skabe øget bevidsthed om mobning, dens 
vækstbetingelser og konsekvenser 

• udbrede metoder til at forebygge og be-
kæmpe mobning

• motivere så mange skoler som muligt til at 
indføre en aktiv og kvalificeret antimobbe-
strategi

Attention Mobning bestod af en lang række 
forskellige tiltag.

 
Metodehåndbogen Er du med mod 
mobning? – 42 veje til bedre trivsel 
Bogen formidler praktikeres metoder til at 
fremme trivslen og modgå mobning i skolen. 

Skolelisten – Det interaktive 
Danmarkskort
 Skolelisten til indberetning af UMV og anti-
mobbestrategi fik en ansigtsløftning i anled-
ning af efterårets kampagne. 

Inspirationsmøder for skolebestyrelser
DCUM underviste en række instruktører fra 
Børns Vilkår og Børnerådet, så de kunne tur-
nere rundt i landet med ny viden og konkrete 
værktøjer til skolernes indsats mod mobning. 
Der blev afholdt møder i 30 kommuner og 
repræsentanter fra flere end 400 skolebesty-
relser mødte op for at få svar på spørgsmål 
som: Hvad er mobning? Hvad kan skolen og 
skolebestyrelsen gøre? Hvordan får skolen 
en velfungerende antimobbestrategi? Gen-
nem gruppearbejder, oplæg og filmklip blev 
de fremmødte præsenteret for nye materialer, 
som de kunne tage med sig hjem til deres 
skoler. 

Kampagneforum på dcum.dk
DCUM samlede alle centerets nye samt opda-
terede materialer om mobning i grundskolen 
i et særligt kampagneforum på hjemmesiden. 
Her kan man blandt andet finde en skabelon 
til arbejdet med antimobbestrategi, en lokal 
Trivselserklæring for skolerne, gode eksempler 
og yderligere inspiration til skolers indsats 
mod mobning. 

DR’s website
DR har udarbejdet et website, hvor forældre 
og andre voksne, der er en del af skolebørns 
hverdag, kan få tips til, hvordan de kan opdage 
tegn på mobning, og hvad de kan gøre for at 
stoppe mobningen. DR’s nye website findes 
på:  www.dr.dk/mobning 

TV-programmer på DR1 og DR2
DR’s hovedbidrag til kampagnen var en række 
tv-programmer, som satte fokus på mobnin-
gen og dens konsekvenser, samt på hvordan 
skoler og forældre aktivt kan gribe ind over for 
mobning. Programrækken blev vist på DR1 og 
DR2 i efteråret 2006. 

Landsdækkende 
antimobbekampagne 
i efteråret 2006

30

http://www.dr.dk/mobning


B
Ø

R
N

E
M

IL
JØ

U
N

D
E

R
V

IS
N

IN
G

S
M

IL
JØ

Radioprogrammer om mobning
Attention Mobning blev også formidlet gen-
nem radioen. Blandt andet deltog DR’s distrik-
ter på radioens P4 og ”Junior”-programmerne 
på både radio og tv.  

Telefonrådgivning
I kampagneperioden afsatte Børns Vilkår 
ekstra ressourcer til deres rådgivningsopga-
ver. Børns Vilkår tilbyder gratis og anonym 
rådgivning for børn og unge gennem Børne-
telefonen, Børnelinket og Børnebrevkassen. 
Gennem Forældretelefonen og Forældre-
brevkassen tilbydes desuden rådgivning til 
forældre og andre voksne – altid med fokus på 
barnets tarv.

Skole og Samfund stillede rådgivning til foræl-
dre til rådighed gennem foreningens nye tiltag: 

Forældrerådgivningen. Her kan forældre få råd 
om alt, hvad der vedrører et barns skolegang, 
fx skolestart, mobning, samarbejdsproblemer, 
klager eller magtanvendelse.

Trivselserklæringens parter med i 
kampagnen
DR og DCUM har i kampagneperioden 
samarbejdet med flere af de organisationer, 
der i 2004 underskrev Trivselserklæringen og 
dermed forpligtede sig på et nationalt samar-
bejde mod mobning. Det drejer sig om Skole 
og Samfund, Børnerådet og Børns Vilkår, der 
alle har været direkte involveret i udvalgte 
kampagneelementer. Men også organisationer 
som Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchef-
foreningen, Danmarks Lærerforening, Det 
Kriminalpræventive Råd, de to skolelederfor-
eninger og Lærerstuderendes Landskreds har 

på forskellig vis bakket op omkring kampag-
nen – eksempelvis ved at formidle kampagne-
budskaberne videre til deres målgrupper.

De involverede organisationers engagement 
har givet kampagnen en gennemslagskraft 
ud over det sædvanlige og har sikret, at dens 
budskaber - som gerne skal leve længe ud over 
kampagneperioden - er nået meget bredt ud. 

Trivselserklæringen

I 2004 underskrev 26 organisationer Erklæring 
om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og 
mod Mobning i Grundskolen. Initiativet blev ta-
get af DCUM, Børnerådet og Skole og Samfund, 
og den store tilslutning til initiativet resulterede 
i det hidtil første formelle samarbejde mellem 
elevers, læreres, lederes, pædagogers, forældres og 
politikeres organisationer i Danmark. Trivselser-
klæringens parter har forpligtet sig til at forstærke 
og koordinere eksisterende og fremtidige indsat-
ser for at sikre skolebørnene et godt og mobbefrit 
undervisningsmiljø.
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■ Som et led i kampagnen Attention Mobning 
modtog alle landets grundskoler i uge 44 et 
gratis eksemplar af metodehåndbogen: Er du 
med mod mobning? – 42 veje til bedre trivsel. 
Metodehåndbogen henvender sig til lærere, 
pædagoger, skoleledere og skolebestyrelser 
på grundskoleområdet. Desuden er bogen 
anvendelig for landets lærer- og pædagogstu-
derende.

Bogen har tre overordnede formål: 

1 At samle og videregive konkrete og anven-
delige metoder til forebyggende, indgri-
bende og genoprettende indsatser mod 
mobning 

2 At formidle praksiserfaringer med de 
beskrevne metoder fx i form af vurdering af 
effekt, fordele/ulemper i forhold til kontekst 
mv.

3 At inspirere og motivere skolerne til at sy-
stematisere og kvalitetssikre deres antimob-
bearbejde 

Bogens helt centrale del, metodedelen, præ-
senterer en lang række forskellige vinkler på 
og ideer til skolernes antimobbearbejde. Input 
til hver af bogens mange metodebeskrivelser 
er leveret af lærere, skoleledere, pædagoger og 
andre, der har arbejdsprocessen med elever-
nes trivsel helt inde under huden. Alle har de 
fået stillet spørgsmålene: Hvad virker? Og i 
hvilken sammenhæng?

Håndbog præsenterer 
praktikeres metoder mod 
mobning
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Bogens indhold
De beskrevne metoder spænder vidt, både hvad 
angår indhold og anvendelsesmuligheder: 

• Nogle metoder er egnet som et pædagogisk 
redskab i forhold til en enkelt elev. Andre er 
beregnet på brug i en mindre gruppe eller i 
klassesammenhæng

• Nogle metoder vil være oplagte til at 
kickstarte en indsats på en årgang eller på 
tværs af årgange. Andre tilbyder ideer til at 
igangsætte en mere overordnet proces hen 
imod værdiafklaring og kulturforandring

• Nogle metoder kræver forberedelse fx i 
form af grønt lys fra ledelsen, inddragelse af 
forældre, afsøgning af yderligere materialer, 
uddannelse af elever eller helt praktiske foran-
staltninger. Andre er lige til at gå i gang med. 

Denne forskellighed til trods er alle beskri-
velser formidlet i den samme skabelon, der 
blandt andet kort præsenterer hver enkelt 
metode, dens formål og antagelserne bag. 
Hver metode leverer en beskrivelse af arbejds-
gangen trin for trin, og det er angivet, om 
metoden er forebyggende, indgribende eller 
genoprettende, samt hvilke årgange metoden 
henvender sig til. 

På den medfølgende cd kan lærerne eksem-
pelvis fi nde kopiark til uddeling i klassen, 

konkrete øvelser, eksempelmateriale, diplo-
mer, arbejdspapirer, spørgeskemaer, færdige 
kursusforløb. Alt er lige til at printe ud og gå i 
gang med. 

Idé og baggrund 
Idéen om at invitere en række praktikere fra 
skoleverdenen til at formidle deres bedste me-
toder mod mobning, kommer fra skoleleder 
Jørn Jørgensen, Lyshøjskolen i Kolding. 

DCUM tog bolden op og samlede i slut-
ningen af maj måned 2006 over 30 dygtige 
mennesker til et fælles arbejdsdøgn på Fyn. 
Materialet er herefter indsamlet, bearbejdet og 
struktureret af DCUM med henblik på videre-
formidling i dets endelige form.

DCUM’s nye metodehåndbog 

• beskriver 42 metoder til forebyggende, indgri-
bende og genoprettende indsatser i enkeltklas-
ser, på årgangsniveau eller for skolen som 
helhed. Metoderne er for overblikkets skyld 
grupperet i afsnit efter indholds- eller typemæs-
sig sammenhæng.

• præsenterer DCUM’s værktøjer til antimobbe-
strategi

• indgår som et væsentligt element i den natio-
nale kampagne Attention Mobning, der er et 
samarbejdsprojekt mellem DCUM og DR-Un-
dervisning, støttet økonomisk af Undervisnings-
ministeriet og TrygFonden.

• er på 267 sider og kan erhverves i en fl ot, 
indbundet udgave med ilagt bilags-cd for 175 
kr. Bestil metodehåndbogen på www.dcum.
dk/butikken

• kan hentes elektronisk på DCUM’s hjemmeside
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”At bruge værdsættende, anerkendende og 

motiverende samtaler er ren magi og leg 

med ord, og det er meget positivt at opleve, 

hvordan eleverne tager det til sig”

Susanne, speciallærer, om en af bogens metoder
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■ Som et led i DCUM’s fokus på ungdomsud-
dannelserne blev der i 2006 gennemført en 
analyse af frafald på erhvervsuddannelserne, 
EUD, og social- og sundhedsuddannelserne, 
SOSU, med fokus på undervisningsmiljøets 
betydning. Analyserapporten dokumenterede 
en klar sammenhæng mellem elevernes opfat-
telse af undervisningsmiljøet og risikoen for 
frafald. Jo bedre det sociale og fysiske under-
visningsmiljø er, des større er sandsynlighe-
den for at eleverne gennemfører uddannelsen. 

Analysen viser, at skolerne kan mindske fra-
faldet ved at forbedre undervisningsmiljøet 
inden  for følgende områder: 

• Lærernes faglige dygtighed og deres moti-
vering af eleverne

• Trygheden i klassen/på holdet
• Forebyggelse og bekæmpelse af mobning
• Håndtering af stor aldersspredning blandt 

eleverne

Den enkelte skole kan selv afdække og for-
bedre undervisningsmiljøet og midlet hertil er 
den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, 
UMV, som kræver elevernes involvering og 

Et godt undervisningsmiljø 
betyder mindre frafald!

”Det er vigtigt at gå i en god klasse, så 
man ikke bruger tiden på problemer i stedet 
for på undervisningen.”
 

Elev på ungdomsuddannelse
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samarbejde med skolens ledelse og sikker-
hedsorganisation. Hensigten er selvfølgelig at 
bidrage til at sikre en fastholdelse af de elever, 
der ellers ville falde fra uddannelsen i utide 
uden andet uddannelsesmæssigt perspektiv. 

For at en skole kan levere en moderne og tids-
svarende undervisning kræves det, at indhold 
og kvalitet i skoletilbudet opleves relevant og 
opdateret af eleverne. Vil skolerne mindske 
frafaldet, så er der efter DCUM’s opfattelse in-
gen tvivl om, at en væsentlig del af vejen frem 
består i at spørge eleverne om deres meninger 
og holdninger. Skolerne bør have føling med 
elevernes opfattelser af uddannelsernes vilkår 
og den konkrete skolekultur som, er deres 
hverdag. 
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Undersøgelse af frafald på 
ungdomsuddannelserne

Frafaldsundersøgelsen er gennemført som 
spørgeskemaundersøgelse af både igangvæ-
rende og frafaldne elever fra EUD og SOSU. 
Godt 4600 elever er blevet spurgt om deres 
syn på undervisningsmiljøets betydning 
for frafald. Undersøgelsen er blevet til i et 
samarbejde mellem DCUM og Socialforsk-
ningsinstituttet, SFI SURVEY og den er 
økonomisk støttet af Undervisningsministeri-
ets FoU-program.

Ud over selve analyserapporten består ma-
terialet af: spørgeskema, to tabelrapporter 
og en pixiudgave af den samlede analyse. 
Pixiudgaven fi ndes i en trykt version. Se mere 
på www.dcum.dk
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■ DCUM har i 2006 igangsat en kvalitativ 
undersøgelse af undervisningsmiljøet på ung-
domsuddannelserne. Formålet er at indsamle 
viden om sammenhæng og sammenspil 
mellem mekanismer i undervisningsmiljøet 
og elevernes trivsel, læring, sundhed og sik-
kerhed. Undersøgelsen skal belyse elevernes, 
lærernes og ledelsens synsvinkler gennem 
interview og observationer. 

Undersøgelsen omfatter:
• seks vekseluddannelser: to Social- og 

Sundhedsskoler, to tekniske skoler og to 
handelsskoler

• seks gymnasier: to HHX, to HTX og to STX 
(med HF) 

• to afklarende skoler (produktionsskoler).

Med afsæt i undersøgelsens resultater og 
anbefalinger er det DCUM’s hensigt at udvikle 
inspirationsmateriale til ungdomsuddannel-
serne med henblik på fremme arbejdet med 
undervisningsmiljøet for både elever, lærere 
og ledere.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde 
med Metode- og dokumentationscenteret, 
MDC under Amtscentralen for Undervisning 
i Århus. En endelig rapport med undersøgel-
sens resultater og konklusioner vil offentliggø-
res i februar 2007.

Centrale problemstillinger 
på ungdomsuddannelserne 
bliver belyst

Ungdomsuddannelserne er:
• De erhvervsrettede uddannelser: erhvervsud- 
 dannelserne (EUD), social- og sundhedsud -
 dannelserne (SOSU), landbrugsuddannelserne,  
 erhvervsgrunduddannelsen (egu) og produkti- 
 onsskolerne
• De gymnasiale uddannelser: stx, hf, hf-e, 
 hhx , htx og VUC

DCUM’s værktøjer til ungdomsuddannelserne:
• Termometeret: kortlægningsværktøj til UMV
• Skolelisten: til indberetning af UMV og anti-

mobbestrategi
• Skoleliv – Ungdomsliv: spørgeskema til 

ressourceafklaring og identifi cering af frafalds-
 truede elever 
• Forventningsafstemning: værktøj til at skabe 

klarhed om forventninger mellem elever og 
lærere

• Skabelon til antimobbestrategi: skabelonen 
indeholder spørgsmål til afklaring i arbejdet 
med at forebygge og bekæmpe mobning

• Lokal trivselserklæring: dokument til under-
skrivelse og erklæring om at udarbejde en 
antimobbestrategi

• Dialogkort til UMV-køreplan: hjælp til at 
komme i gang med UMV-arbejdet

• Cafédebat: redskab til at drøfte, hvad et godt 
undervisningsmiljø er

• Rundgangsskema: Skema til at vurdere det 
fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Hent værktøjerne på www.dcum.dk

”Hvis der var nogle sofaer, ville 
vi sidde mere oven på hinanden 
og ikke være så generte” 

Elev på ungdomsuddannelse
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■ Som en del af DCUM’s strategi om at sætte 
fokus på ungdomsuddannelserne og deres 
undervisningsmiljø har DCUM udarbejdet 
inspirationsmaterialet Sundhed på ungdomsud-
dannelser. Publikationen henvender sig til et 
bredt spektrum af ungdomsuddannelser. Det 
betyder, at såvel tekniske skoler, handelsskoler, 
gymnasier, SOSU-skoler og andre kan finde 
inspiration heri. Publikation sætter de unges 
sundhed og sammenhængen med undervis-
ningsmiljøet under lup.

Den kultur, en skole har omkring elevernes 
trivsel og sundhed, er en del af undervisnings-
miljøet. Som uddannelsesinstitution sender 
man signaler til eleverne om uddannelsesste-
dets holdning til sundhed. Det sker eksempel-
vis gennem kantinemadens indhold af fedt, 
regler om rygning eller fysiske rammer, der ap-

pelerer til bevægelse. Skolens signaler er med 
til at påvirke elevernes forestillinger om hvilke 
normer, der er på stedet og har dermed betyd-
ning for elevernes vaner i forhold til sundhed. 
Den enkelte elev bestemmer naturligvis selv, 
om vedkommende vil leve sundt eller usundt, 
men uddannelsesstedet kan være med til at 
gøre det sunde valg til det lette valg.

I Sundhed på ungdomsuddannelserne præsente-
res sundhedsrelaterede problemstillinger, som 
er særligt relevante i ungdomsårene samt bud 
på, hvordan man kan arbejde med problem-
stillingerne. Der findes konkrete eksempler på 
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag 
– både på ungdomsuddannelser og i andre 
miljøer, og der er henvisninger til bøger og 
links, hvor man kan søge yderligere inspira-
tion.

 

Inspirationsmateriale om sundhed 
på ungdomsuddannelserne 

”Kantinen laver god mad, og man 

bestemmer selv, om man vil købe 

pomfritter eller noget sundt” 

Elev på ungdomsuddannelse
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■ På en del skoler rundt om i landet, står 
mange fællesrum lidt øde hen, og de gode 
kvadratmeter bliver ikke fuldt udnyttet. Tomme 
og triste fællesrum kan være med til at sætte 
en negativ stemning, og dermed forringe 
undervisningsmiljøet. I fællesrummene er der 
mange sociale relationer i spil, og der foregår 
meget forskellige aktiviteter så som leg, grup-
pearbejde og morgensamling. Mange skoler 
har et centralt fællesrum, som bliver brugt 
meget i løbet af en skoledag og et skoleår.

For at indhente viden og erfaringer omkring 
nyindretning af fællesrum indgik DCUM i 
foråret et samarbejde med Mou skole om 
nyindretning af deres meget triste fællesrum. 
Et af DCUM’s formål med at indgå i projektet 
var at formidle gode erfaringer omkring pro-
ces, metoder, værktøjer og resultater til andre 
skoler, der skal til at nyindrette fællesrum eller 
andre lokaler på deres skoler. 

Som en del af projektet på Mou Skole fik 

Fællesrum er også læringsrum
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De gode erfaringer fra projektet vil blive 
formidlet på DCUM´s hjemmeside. Det drejer 
sig eksempelvis om afklaring af ønsker til det 
lokale, der skal nyindrettes, forholdet mellem 
rum, pædagogik og aktiviteter, men også kon-
krete ideer til indretning og forslag til hvordan 
man inddrager eleverne i et indretningspro-
jekt.

eleverne til opgave at gå ud og tage billeder 
af steder, hvor de har lært noget og steder, de 
husker som spændende. Svarene skulle ikke 
kun søges i skolen, der var også mulighed for 
at tage billeder hjemme og andre steder, hvor 
eleverne opholdt sig i fritiden. Billederne viste 
generelt, at på steder hvor en engageret far, 
mor, træner eller lærer havde givet eleven en 
positiv oplevelse, der følte eleven, at han eller 
hun havde lært noget. Steder de holdt af var 
ofte deres eget værelse eller hyggekroge på 
skolen.

Projektet om nyindretning af fællesrum er 
endnu et skridt i retningen af at få sat æstetik-
ken mere på dagsordenen ude på skolerne. 
Det er dog DCUM’s oplevelse, at en stor del 
af skolerne har mange ideer og ønsker om 
forbedringer af deres fysiske rammer, ofte 
mangler de bare nogle redskaber, metoder 
eller den helt rigtige idé, før projekterne kan 
sættes i gang. 
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Før: et tomt fællesrum, der er møbleret med 
klapstole og bænke. Rummet opfordrer til løb, 
råb og larm. 

Efter: Et velindrettet fællesrum med hemse, 
klatrevæg, scene og cafémiljø. Rummet invi-
terer til sociale aktiviteter, gruppearbejde og 
optræden. 

”Det er den fedeste skole, jeg har 

gået på, fordi der er malerier og 

sofaer, og man kan tage et slag 

pool med de andre i pausen” 

Elev på ungdomsuddannelse
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Inspiration til indretning ■ På DCUM’s hjemmeside kan der nu hentes 
inspiration til indretning af fællesrum, gang-
arealer, udearealer og skolebyggeri. I hjem-
mesidens leksikon findes der fotografier fra 
forskellige skoler. Billederne er hentet fra 
DCUM’s fotoarkiv.

Målet med de mange billeder er at give inspi-
ration og konkrete gode ideer til skoler, som 
skal til at indrette, bygge eller forbedre om-
råder på skolen. Det er ikke primært de dyre 
løsninger, der er fotograferet, for også med få 
midler kan der laves tiltag, som kan forbedre 
skolens fysiske miljø.
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”Det er rent og pænt og lyst, 
og det gør, at man er glad for 
at komme der” 

Elev på ungdomsuddannelse
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Undervisningsmiljøprisen 2006

■ For anden gang blev Undervisningsmiljøpri-
sen uddelt til skoler og uddannelsesinstitutio-
ner, der har gjort en særlig indsats for at skabe 
og opretholde et godt undervisningsmiljø. I 
november overrakte Undervisningsminister 
Bertel Haarder prisen til fire udvalgte skoler 
og uddannelsessteder, som eleverne havde 
indstillet til DCUM.

Indblik i undervisningsmiljøarbejdet
Elevernes indstillinger til prisen giver DCUM 
et indblik i arbejdet med at forbedre undervis-
ningsmiljøet i hverdagen. Eleverne beskriver 
blandt andet, hvordan de har arbejdet med 
undervisningsmiljøet, hvordan samarbejdet 
med ledelsen og lærerne er, hvilke tiltag de 
har gjort, og hvad det har betydet for dem. 
Eksemplerne på konkrete tiltag, der har haft 
betydning for eleverne, er vigtig viden for 
DCUM’s videre arbejde med at kvalificere og 
understøtte undervisningsmiljøarbejdet.

Vinderne af Undervisningsmiljøprisen 
2006
Mou skole i Sejlflod Kommune modtog Un-
dervisningsmiljøprisen for folkeskolen, frie 
grundskoler og efterskoler. 
Skolen fik prisen for et eksemplarisk stykke 
arbejde med undervisningsmiljøvurderin-
gen, hvor dialogen har været i centrum. De 
har lavet handlingsplaner og sammen med 
eleverne, har de prioriteret, hvor der skal gøres 
en indsats. Efterfølgende har de ret hurtigt 
fået iværksat initiativer, der forbedrer undervis-
ningsmiljøet. Eleverne er blevet hørt og deres 

ønsker er blevet vurderet seriøst. Skolen har 
fulgt undervisningsmiljøvurderingen helt til 
dørs, med mange konkrete tiltag og det har 
gjort en forskel for eleverne. Tiltagene på Mou 
Skole er eksempelvis elevmægling, ven-ord-
ning, idrætslegeplads og forskellige sund-
hedstiltag som koldtvandsautomat og friske 
gulerødder, der står fremme, så børnene kan 
spise dem i løbet af dagen. 

Århus Statsgymnasium modtog Undervis-
ningsmiljøprisen for Gymnasiale uddannelses-
institutioner. 

”På vores skole er vi virkelig interesserede i, 
hvordan vi kan gøre undervisningsmiljøet så 
godt som muligt. Det er noget vi elever også 
snakker om i frikvartererne” 
Elev på ungdomsuddannelse
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Gymnasiet fi k prisen for et efterfølgelsesvær-
digt undervisningsmiljøarbejde, hvor elevde-
mokrati er højt prioriteret. Århus Statsgym-
nasium har vist, hvor meget det betyder for 
eleverne at blive reelt inddraget i beslutninger 
omkring skolens undervisningsmiljø. De kon-
krete tiltag er eksempelvis et velfungerende 
studieområde, etablering af lektiecafe og fl ex-
skema, så eleverne undgår mellemtimer og 
afl ysninger.  

Greve Produktionsskole modtog Undervis-
ningsmiljøprisen for Øvrige ungdomsuddan-
nelsesinstitutioner
Greve Produktionsskole blev tildelt prisen for 
at sætte fokus på undervisningsmiljøet ved 
blandt andet at udvikle et redskab til kortlæg-
ning af undervisningsmiljø på produktionssko-
ler. Skolen har desuden planlagt en konferen-
ce, der skal bidrage til udveksling af metoder 
og redskaber samt sparring omkring arbejdet 
med undervisningsmiljø på produktionsskoler. 
Det er vigtigt, at der er skoler, der tager initia-

tiv til udvikling af undervisningsmiljøarbejdet 
skolerne imellem, da det er med til at sætte 
ekstra skub i arbejdet.

Den frie Lærerskole i Ollerup modtog Under-
visningsmiljøprisen for Voksen-  og videregå-
ende uddannelsesinstitutioner. 
Den frie Lærerskole fi k prisen for en forbilled-
lig aktiv indsats for at få undervisningsmiljøet 
sat på dagsordenen i det daglige liv på skolen. 
De har struktureret undervisningsmiljøarbej-
det, ved at etablere et undervisningsmiljø-
udvalg, UMU, der løbende sætter initiativer 
i gang for at forbedre miljøet. De har blandt 
andet arrangeret praktiske dage, hvor alle på 
skolen har været med at forskønne de fysiske 
rammer. Undervisningsmiljøarbejdet på Den 
frie Lærerskole viser, hvor gavnligt det er at 
prioritere undervisningsmiljøet i det daglige, 
og ikke kun hver tredje år som loven kræver.
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Undervisningsmiljøprisen

• Hver prisvinder modtager 25.000 kroner og et 
diplom, som de kan skilte med på hjemmesi-
den.

• Undervisningsmiljøprisen er et initiativ fra un-
dervisningsminister Bertel Haarder og uddeles  
én gang om året.
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■ I 2006 har DCUM fået stor mediebevå-
genhed, når centret har sat fokus på udvalgte 
emner. Det har ført til en lang række af artikler 
i fagblade og dagblade samt indslag i radio og 
tv. Når undervisningsmiljøet – og fremover 
også børnemiljøet – sættes på mediernes 
dagsorden, kommer budskabet ud til en stor 
modtagergruppe, der kan medvirke til at fast-
holde fokus på skabelse og opretholdelse af et 
levende og inkluderende børne- og undervis-
ningsmiljø. 

Gennem året er DCUM’s aktiviteter på under-
visningsmiljøområdet jævnligt omtalt i fyldige 
artikler på Undervisningsministeriets hjemme-
side. Det drejer sig eksempelvis om Kampag-
nen Brug Konflikten, Frafaldsundersøgelsen, 
Kampagnen Attention Mobning og Undervis-
ningsmiljøprisen. 

På Ministeriet for Familie og Forbrugeranlig-
genders hjemmeside er der link til dcum.dk. 

Højdepunkter for medieinteressen i 
2006:
• I foråret var det kampagnen Brug Konflik-

ten om konstruktiv konflikthåndtering og 
elevmægling, der sammen med undersøgel-
sen Mobning og konflikt 2006 (Børnerådet 
og DCUM), fangede dagspressens og flere 
fagblades interesse.  

• I august offentliggjorde DCUM resultaterne 
fra analysen af frafald på erhvervsuddannel-
serne og social og sundhedsuddannelserne 
med fokus på undervisningsmiljøets betyd-
ning. Nyheden om, at undervisningsmiljøet 
er afgørende for, om en uddannelse gen-
nemføres, blev skudt i gang af en dybdegå-
ende artikel i Ugebrevet A4, som udgives af 
Landsorganisationen i Danmark.  

• DCUM’s og DR’s landsdækkende anti-
mobbekampagne i efteråret skabte at-
ter opmærksomhed omkring mobning i 

grundskolen. Kampagnen blev dækket af 
lokale og landsdækkende medier – både tv, 
dagblade og fagblade.  

• Undervisningsmiljøprisen 2006 tiltrak flere 
interesserede medier end sidste år og en 
del lokalaviser bragte nyheden om prisen. 
Opmærksomheden omkring Undervis-
ningsmiljøprisen vil forhåbentlig vokse år 
for år.  

• I december deltog centerleder Ole Juhl i en 
45 minutters tv-udsendelse om grundsko-
lens lærings- og undervisningsmiljø i det 
månedlige tv-magasin Skolebænken på dk4. 
Udsendelsen blev vist første gang midt i de-
cember, og blev efterfølgende genudsendt 
mindst 10 gange. Udsendelsen kan ses på 
på www.folkeskolen.dk. 

DCUM i medierne

”Nu står det for første gang bøjet i 
neon, at undervisningsmiljøet be-
tyder rigtig meget for, om de unge 
falder fra eller holder ud. Skolernes 
indretning og lærernes faglighed har 
også en betydning, men det er de 
sociale faktorer og det psykiske miljø, 
der vejer allertungest” 

DCUM i Ugebrevet A4
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Pressemeddelelser fra DCUM i 2006
12. januar: 
Ufuldstændige undervisningsmiljøvurderinger 
på Internettet

6. marts: 
Skolen er for dårlig til at løse konflikter

16. marts: 
Kampagne for konstruktiv konflikthåndtering 
i skolen

4. maj: 
Undervisningsmiljøprisen skal uddeles for 
anden gang

8. maj: 
Elektronisk indberetningssystem skal synlig-
gøre undervisningsmiljøarbejde

24. maj: 
Kommunenetværk skal give bedre skolebyg-
geri

28. august: 
Et godt undervisningsmiljø mindsker frafald 
på ungdomsuddannelser

27. oktober: 
Nye tal: Hver 5. elev mobbes

24. november: 
Invitation til pressen: Bertel Haarder uddeler 
pris for bedste undervisningsmiljø
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 ”Jeg tror, at det er en enormt god 
idé at lade eleverne selv mægle i 
konflikterne, for de unge har mange 
ressourcer selv og har lettere ved at 
forholde sig til hinandens problemer” 

DCUM i Berlingske Tidende

 ”Mobning er en kæmpe belastning 
for både undervisningsmiljøet og 
elevernes indlæringsevne” 

DCUM i Politiken
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■ Internationalt er der stigende interesse for 
undervisningsmiljø og for DCUM. På ECNAIS-
konferencen konferencen i Wien var DCUM 
således inviteret til at holde oplæg om under-
visningsmiljøet i Danmark og Undervisnings-
miljøloven, der er helt unik. Netop Undervis-
ningsmiljøloven fanger mange udenlandske 
ildsjæles interesse. Det gælder eksempelvis 
for organisationen The British Counsil for 
Scool Environments (BCSE) i England. I etab-
leringsfasen blev BCSE blandt andet inspireret 
af DCUM

DCUM indgår i internationale og nationale 
faglige netværk, når det skønnes relevant 
og nyttigt for centrets vidensindsamling 
og -spredning. DCUM tager selv initiativ til 
oprettelse og vedligeholdelse af netværk, 
men indgår også i netværk, som andre tager 
initiativ til. 

Værdien af deltagelse skal være optimal, når 
DCUM indgår i netværk. Det betyder, at net-
værket skal bidrage væsentligt til at kvalificere 
DCUM’s arbejde, hvis det skal være relevant 

Dialog og erfaringsudveksling 
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at deltage. Det skal være mere end en mu-
lighed for at vende kommende og aktuelle 
problemstillinger blandt ligesindede. Dialogen 
i netværket skal åbne øjnene for alternative 
måder at tackle problemstillinger på. Det 
kræver netværk, hvor dygtige praktikere eller 
fagkolleger stiller egne erfaringer til rådighed 
for løsning af børne- undervisningsmiljømæs-
sige problemstillinger. 

DCUM indgår i følgende netværk
Netværk af konflikthåndterende skoler
DCUM har i forbindelse med udviklingspro-
grammet etableret et netværk af grundskoler 
og organisationer, der på forskellig vis arbejder 
med konflikthåndtering og mægling i skolen. 
Fælles for skolerne er et ønske om at arbejde 
med konflikthåndtering og kommunikation 
som en grundlæggende del af skolekulturen 
og dermed som en del af nogle grundlæg-
gende kompetencer for såvel elever som 
personale. Netværket mødes en gang årligt 
for at udveksle erfaringer, metoder, tilgange og 
udviklingsmuligheder. 

Tænketank om fremtidens uddannelser i Silke-
borg
DCUM er partner i en tænketank vedrørende 
fremtidens uddannelsesmuligheder i Silkeborg 
– fra grundskole over ungdomsuddannelser 

til voksen- og videregående uddannelser. Tæn-
ketanken udspringer af et samarbejde mellem 
Silkeborg Tekniske Skole og Udannelses- og 
Ungdomsvejledningen Søhøjlandet. Tænketan-
ken er bredt sammensat af repræsentanter for 
uddannelsesområdet i Silkeborg. Tænketanken 
skal blandt andet bidrage til at udvikle ideer 
og visioner for hele uddannelsesområdet i 
Silkeborg kommune. 

ESB-Benchmarkingnetværk
Står for Erhvervsskolernes benchmarkingnet-
værk og arbejder for benchmarkingkoncepter 
og projekter inden for eksempelvis tilfreds-
hedsundersøgelser på en række erhvervsud-
dannelser. DCUM er fra efteråret 2006 blevet 
optaget som partner i netværket. 

Netværk for skolebyggeri
DCUM er initiativtager til et netværk, hvor 
skoler og institutioners fysiske rammer er i 
centrum. Tanken bag netværket er at give del-
tagerne de bedste forudsætninger for at bygge 
og ombygge skoler, så de løftes arkitektonisk 
og samtidig opfylder kravene til fremtidens 
læringsmiljøer. 

Nationalt samarbejde for social trivsel og mod 
mobning i grundskolen
DCUM er sammen med Skole og Samfund og 

Børnerådet initiativtager til et nationalt sam-
arbejde for social trivsel og mod mobning i 
grundskolen. Den 10. marts 2004 førte samar-
bejdet til underskrivelse af Trivselserklæringen. 
Parterne i samarbejdet har forpligtet sig til vi-
densdeling, projektudvikling og -koordinering 
for at sikre skolebørnene et godt og mobbefrit 
undervisningsmiljø. Samarbejdet har allerede 
ført til flere konkrete initiativer.

Nordisk Forum for Medling och Konflikthantering
DCUM er medlem af dette nordiske netværk, 
hvorunder der er opstået et interessenetværk 
med særlig fokus på skolemægling. Netværket 
søger at udveksle erfaringer og organisatoriske 
tiltag på tværs af de nordiske lande samt tilret-
telægger årlige seminarer, konferencer og/eller 
workshops. Se mere på www.n-f-m.org 

Morgendagens skole
DCUM er Danmarks repræsentant i det nor-
diske netværk Morgendagens skole. Her mødes 
forskere og andre interesserede to gange om 
året for at drøfte planlægning og design af un-
dervisningsmiljøets fysiske rammer. Desuden 
iværksætter netværket projektsamarbejder og 
vidensdeling på tværs af landene.  

Fremover vil DCUM også indgå i relevante 
netværk med børnemiljø på dagsordenen.
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”Mægling kan gøres på mange 

måder, og der er mange nuancer. 

Der er ikke en rigtig måde, for 

der sker hele tiden udvikling” 

Lærer, grundskolen 
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