
5 ting
kommunalbestyrelsen 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 en antimobbestrategi som skal gælde på skoler, der ikke har en i forvejen
Fra 1. august 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. Meddel i kommunen at berørte skoler straks skal informeres om henvendelser vedrørende 

mobning
Skolerne skal overholde en 10 dages-frist fra det tidspunkt, hvor en medarbejder på skolen eller i 
kommunalforvaltningen modtager oplysning om problemer med det psykiske undervisningsmiljø. 
Derfor skal kommunalforvaltningen være opmærksom på, at forældrehenvendelser til forvaltningen, 
åbne henvendelser til byrådet, omtale af psykisk dårligt miljø osv. straks skal sendes til den relevante 
skole, så denne har mulighed for at reagere rettidigt. Aftal evt. internt, hvordan dette sikres.

3. Beslut hvem der skal behandle klagerne i jeres kommune
Hvis eleven/forældrene klager til skolen, er kommunalbestyrelsen ansvarlig for klagebehandlingen, 
som skal ske inden for 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvem der i praksis skal behandle 
klagerne. Fastlæg derfor allerede nu, hvem der skal være klageansvarlig i jeres kommune. Fx den 
enkelte skoleleder eller en juridisk eller pædagogisk enhed i forvaltningen. Uanset hvem I beslutter 
skal være klageansvarlig, er det overordnede ansvar i sagen fortsat kommunalbestyrelsens.

4. Fastlæg en procedure for klagebehandlingen
Fastlæg en procedure som indeholder informationer om hvilke dokumenter skal skolen sende til den, 
der klagebehandler, hvordan sagen undersøges og hvordan den/de berørte elever inddrages (efter 
alder og modenhed)

5. Fastlæg kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau
Beslut i hvor høj grad kommunalbestyrelsen skal inddrages. Skal den orienteres løbende? inddrages i 
svarene? Orienteres på overordnet niveau eller i forhold til den enkelte skole? osv. 

dcum.dk

www.dcum.dk
www.dcum.dk



