
 Side 1 af 3 

Indbringelsesskema 

Elevens oplysninger 

Navn:                CPR: 

Adresse: 

dreng   pige 

Grundskole: Hvilken klasse? 

Ungdomsuddannelse: hvilket trin i det samlede forløb (fx 2 ud af 3)? 

Uddannelsesstedets oplysninger 

Skolens navn: 

Adresse: 

Kommune: 

CVR nr: 

Folkeskole         Øvrige grundskoler 

Erhvervsskole             Gymnasial ungdomsuddannelse 

Anden, hvilken? 

Hvem har indgivet klagen 

   Eleven         Forældremyndighedsindehaver 

Skemaet udfyldes og sendes til 
Den Nationale Klageinstans mod Mobning, Blommevej 40, 8930 Randers NØ
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Oplysninger om forældremyndighedsindehaver 
Såfremt eleven er underlagt forældremyndighed 

Mor har forældremyndighed Far har forældremyndighed 

Fælles forældremyndighed 

Navn (mor): 

Adresse: 

Navn (far) 

Adresse: 

Hvornår er klagen modtaget? 

 Dato: 

Evt øvrige oplysninger, som skolen ikke mener fremgår af fremsendte materiale 

• Fx: tidligere tiltag som ikke fremgår af handlingsplanen
• Andet relevant

Hvornår er skolen første gang blevet gjort opmærksom på den konkrete mobbesituation?

 Dato: 
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Skolens evt bemærkninger til forløbet 
Husk at al materiale sendes i partshøring hos klager. Det er muligt at vedlægge bemærkninger som separat skrivelse i stedet. 

Elevens holdning eller konkrete bemærkninger. Inddrag efter alder og modenhed. 
Feltet skal udfyldes. Det er muligt at vedlægge bemærkninger som separat skrivelse i stedet. 

Dokumentation som skal medsendes i det omfang det findes: 

• Klagen.
• Skolens afgørelse.
• Uddannelsesstedets antimobbestrategi.
• Uddannelsesstedets handlingsplan vedrørende den konkrete situation.
• Uddannelsesstedets undervisningsmiljøvurdering (UMV).
• Den seneste nationale trivselsmåling for elevens klasse.
• En redegørelse for de midlertidige foranstaltninger, som uddannelsesstedet måtte have iværksat.
• Andet materiale som skønnes relevant for den konkrete sag, herunder relevante notater.

OBS: 

Klageinstans mod Mobning kan indhente andet materiale, som vurderes at være relevant for 
klagesagsbehandlingen. 
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