
5 ting du som  
skoleleder kan gøre
– for at blive klar til de nye regler om lokale løsninger
på problemer med mobning.

For at styrke indsatsen mod mobning i grundskoler og på ungdomsuddannelser, ændres 
Undervisningsmiljøloven pr. 1.august 2017. Den nye lov har til formål at hjælpe skolen med at få 
udarbejdet og gennemført et effektivt mobbeberedskab og sikre lokale løsninger på problemer med 
mobning. Derfor indeholder loven en model for, hvordan skolen skal reagere, hvis den vurderer, at der 
sker mobning eller lignende på skolen. Loven indeholder desuden en ny klagemulighed for elever, som 
også kan benyttes af forældre, hvis barnet er mindreårigt. 

1. Fastlæg din skoles antimobbestrategi (inkl strategi mod digital mobning)
Fra 1. august 2017 skal alle skoler, der tilbyder grundskoleundervisning, have en antimobbestrategi 
inkl. en strategi mod digital mobning. Folkeskoler og kommunale, internationale grundskoler er 
allerede i dag omfattet af en sådan pligt, men en række skoler har endnu ikke lavet den. 
Kommunalbestyrelsen har pligt til at have en antimobbestrategi, som gælder, indtil skolerne får 
fastlagt deres egen senest den 1/10-2017. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) tilbyder 
skabeloner som kan anvendes til processen. Skabelonerne kan downloades på DCUMs hjemmeside 
www.dcum.dk.

2. Tal med dit personale
Tal med skolens personale om hvordan skolen skal reagere på henvendelser, episoder eller egne 
mistanker om mobning. Aftal, hvordan I sikrer, at jeres sagsbehandling følger de nye regler om ’lokale 
løsninger’. 

3. Aftal  hvordan den lokale proces varetages i tilfælde af mobning
Hvis I konstaterer mobning på skolen, så fastlæg i forvejen hvordan I vil håndtere processen i forhold 
til de nye regler. Hvem styrer den lokale proces? Klasselærer, AKT, skoleleder, pædagog, en 
kombination af ovenstående eller evt. et mini-trivselsteam.

4. Forbered skolen på henvendelser og klager
Ifølge de nye regler kan elever og forældre klage til ’undervisningsstedet’ over manglende reaktion på 
mobning eller manglende antimobbestrategi. Det betyder at alle skolens ansatte i princippet kan 
modtage en klage. Aftal, hvad personalet skal gøre, hvis en elev eller forælder klager til dem.

5. Aftal delegation og rollefordeling ved behandlingen af en klage
Aftal med skolens øverste ansvarshavende (kommunalbestyrelsen på kommunale skoler eller 
skolebestyrelsen på ikke-kommunale skoler), hvilken rollefordeling, I ønsker, når I skal behandle en 
klage. Skal noget delegeres til fx skolelederen eller til forvaltningen, og hvordan sikrer den 
ansvarshavende bestyrelse i så fald, at der sker korrekt klagebehandling? Ønskes inddragelse eller 
alene orientering? Hvordan sender man en klage til behandling i bestyrelsen (eller dennes delegerede) 
og med hvilken dokumentation? 
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