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Hvis nogen 
bliver 

mobbet



Vidste du at der 
er kommet et nyt 
sted som kan 
hjælpe dig med at 
stoppe mobning?
Hvis du har prøvet at få mobningen standset 
ved at gå til dine forældre, en lærer eller 
skolen, og mobningen stadig ikke er stoppet, 
er det nu muligt at lade Klageinstans mod 
Mobning vurdere sagen.

Det går ud over alle hvis der er én der bliver 
mobbet. Det skaber en dårlig klassestemning, 
og derfor skal mobning stoppes. Her træder 
Klageinstans mod Mobning ind på scenen. 
Det lyder lidt kedeligt, det ved vi godt. Men 
det Klageinstansen kan, er langt fra kedeligt. 
Klageinstansen giver nemlig dig en sidste mu-
lighed for at stoppe mobning hvis intet andet 
har virket. 

Er du i tvivl om hvornår det er 
mobning?
Husk, at det er ikke mobning hvis man driller 
hinanden, eller hvis der er to elever som 
ikke kan lide hinanden. Mobning er når flere 

personer igen og igen går sammen om at 
udelukke en enkelt person, og det ødelægger 
klassens sammenhold. Hvis du har nogle 
spørgsmål til mobning eller har brug for at 
tale med nogen om det, så kan du altid kon-
takte enten

Elevtelefonen 
på deres hjemmeside 
www.elevtelefonen.dk 
eller ringe til dem på 70 22 05 33. 

Eller

Klageinstans mod Mobning (DCUM) 
på deres hjemmeside 
www.dcum.dk/klageinstans-mod-mobning 
eller ring til dem på 72 26 54 00.

Hvis du oplever mobning, uanset om det er dig selv 
eller en anden det går udover, så kan du:

Du har altid kunne tage fat i de 
voksne eller skolen hvis du oplever 
mobning, men med Klageinstans 

mod Mobning er der nu en ny 
mulighed for at stoppe mobningen, 

hvis intet andet hjælper

Hvis skolen ikke hjælper dig 
eller lægger en plan for at 
stoppe mobning  Så har du 
og dine forældre mulighed for 
at klage til Klageinstans mod 
Mobning.

Klageinstans mod Mobning 
vurderer din sag  Klage
instansens vejledninger bliver 
sendt tilbage til din skole som 
nu har bedre mulighed for at 
løse problemet.

Hvis den voksne ikke selv kan 
hjælpe dig, kan de fortælle 
skolen hvad der er sket  
Skolen lægger en plan og 
hjælper

Gå til en voksen, enten din 
lærer eller din mor og far,  
og fortælle hvad der er sket 
 De hjælper dig.

www.elevtelefonen.dkhttp://
www.dcum.dk/klageinstans-mod-mobning



