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Undersøg situationen 
-er det mobning eller ’lignende’?

Med dette værktøj kan I  hurtigt undersøge om en given situation på skolen 
falder ind under ’mobning eller lignende’ og dermed om den er omfattet af 
reglerne for mobning.

Ved at bruge værktøjet til at undersøge skolens eksisterende materialer (hen-
vendelser, observationer, data fra trivselsmåling etc) og kombinere med inter-
views af udvalgte elever og forældre, så vil I være i stand til at konstatere, om 
der skal laves en handlingsplan efter undervisningsmiljøloven § 1c eller om der 
skal arbejdes med problemerne på andre måder. 

I skemaet skal I både notere information, som I allerede har tilgængelig, få 
input fra et relevant udpluk af forældre, og gennemføre samtaler med et udpluk 
af elever. 

Hvis I hurtigt kan konstatere, at der foregår mobning eller lignende, er det ikke 
nødvendigt at udfylde hele skemaet. Så kan I gå direkte videre med at afdække 
situationen (se værktøjet Afdæk situationen – når der foregår mobning eller 
lignende), og efterfølgende lave en handlingsplan (se værktøjet Lav en hand-
lingsplan). 
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Hvordan har udviklingen i 
trivselsmålingen været de 
sdiste to år? 

Er der spørgsmål om den 
sociale trivsel, som enten 
har en lav score begge år 
eller hvor der har været en 
negativ udvikling? 

Fokuser særlig på følgende 
spørgsmål:  

• er du glad for din 
skole? 

• er du glad for din 
klasse? 

• føler du dig ensom?

• er du bange for at 
blive til grin i skolen?

• hvor ofte føler du dig 
tryg i skolen? 

• er du blevet mobbet i 
dette skoleår? 

• har du selv mobbet 
nogen i dette skoleår?

• jeg føler at jeg hører 
til på min skole 

• jeg kan godt lide 
pauserne i skolen

• andre elever accepte-
rer mig som jeg er

Hvis bekymringen går på 
mobning eller lignende i 
lærer-elev-relationerne, 
vil i også kunne se på disse 
spørgsmål:

• hjælper dine lærere 
dig med at lære på 
måder, som virker 
godt? 

• undervisningen giver 
mig lyst til at lære 
mere 

• lærerne er gode til at 
støtte mig og hjælpe 
mig i skolen, når jeg 
har brug for det.

Trivselselsmålingen

NB! Ved overskydende tekst i felterne vil du kunne scrolle i teksten, men kun den synlige del vil komme med i evt print.
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Har der været skriftlige 
eller mundtlige foræl-
drehenvendelser om 
trivselsproblematikker 
eller mobning? 

Beskriv indholdet kort.

Har der været kommu-
nikation fra skolen til 
forældrene om trivsels-
problemer eller mobning i 
elevgruppen? 

Beskriv indholdet kort. 

Har elever skiftet klasse 
eller skole pga. problemer 
med den sociale trivsel? 

Beskriv problematikkerne 
kort.

Er der noget i skolens 
sidste undervisningsmiljø-
vurdering, der siger noget 
om udfordringer med den 
sociale trivsel? 

Beskriv kort hvad det 
handler om.

Forældrehenvendelser

Henvendelser fra skolen til forældre

Klasse- eller skoleskift

Undervisningsmiljøvurdering

NB! Ved overskydende tekst i felterne vil du kunne scrolle i teksten, men kun den synlige del vil komme med i evt print.
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Har der været holdt for-
ældremøder, hvor der er 
blevet talt om problemer 
med trivslen? 

Beskriv problematikkerne 
kort.

Er der elever i gruppen, 
som har højt fravær på 
grund af trivselsproble-
mer? 

Har der været ændringer 
i gruppens eller enkeltele-
vers fravær? 

Har I anden relevant 
dokumentation, der siger 
noget om elevernes sociale 
trivsel.

Er der udfordringer med 
elevernes sociale trivsel, 
stejle grupperinger, utryg-
hed e.l. i elevgruppen?
Undersøg det gennem 
elevsamtaler med et rele-
vant udpluk af eleverne. 

Teamet omkring klassen 
vil kunne pege på de 
elever, der vil være gode at 
tale med.

Er der udfordringer med 
elevernes sociale trivsel, 
stejle grupperinger, utryg-
hed e.l. i elevgruppen?

Undersøg ved at indhen-
te input fra et relevant 
udpluk forældre. 

Teamet omkring klassen 
vil kunne pege på de foræl-
dre, der vil være gode at 
inddrage. 

Referater fra forældremøder

Fravær

Andet

Elevsamtaler

Forældreinput

NB! Ved overskydende tekst i felterne vil du kunne scrolle i teksten, men kun den synlige del vil komme med i evt print.
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