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Antimobbekonsulent

Få svar på disse og mange andre spørgsmål på DCUMS Antimobbe-
konsulentkursus.

Sager om mobning er ofte komplekse, følelsesladede og udfordrende at stå i, 
hvad end man er barn, forælder, lærer, pædagogisk personale, skoleledelse 
eller forvaltningsmedarbejder. På dette kursus sætter DCUM fokus på, hvordan 
du som ’antimobbekonsulent’ kan understøtte skoler i spørgsmål om mobning. 
På dette kursus sætter DCUM fokus på, hvordan du som ’antimobbekonsulent’ 
kan understøtte skoler i deres antimobbearbejde. Både gennem viden om hvor-
for og hvordan mobning og lignende processer opstår, hvordan skolerne kan og 
skal forebygge og håndtere henvendelser om mobning.  

Hvad er mobning? 

Hvordan opdager vi mobning?  

Hvordan ser den gode antimobbestrategi ud? 

Hvordan kan du som kommunal konsulent 
understøtte skolernes arbejde med at forebygge 
og håndtere mobning?  

Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis der 
kommer klager over mobning?

Læs mere om kurset
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Indsigt i dansk forskning i mobning og ’det fællesskabsorienterede 
mobbesyn’

Viden om typiske tegn på mobning og hvordan man undersøger mob-
ning

Hvad er mobning og lignende dynamikker mellem børn og forskel 
mellem mobning og drilleri

Kendskab til de danske regler om håndtering af mobning 

Inspiration til hvordan du som konsulent kan understøtte skolernes 
arbejde med antimobbestrategier

Viden og værktøjer til at kvalificere arbejdet med den gode 
handlingsplan mod mobning

Øget forståelse for sagsbehandling i tilfælde af klagesager

Netværk og vidensdeling med andre konsulenter på området

Kurset er særligt målrettet konsulenter i kommunen eller andre, som arbejder med at 
vejlede og understøtte skoler og fagprofessionelle i spørgsmål om forebyggelse og hånd-
tering af mobning, herunder også evt. klagebehandling. 

Typisk har du titel som skole-/uddannelseskonsulent eller pædagogisk 
konsulent, der arbejder i forvaltningen Det kan også være du er inklusionskonsulent, 
skoleleder, AKT-lærer eller anden ressourceperson. Endelig kan det være, du er jurist og 
skal kunne rådgive på området.

på kurset får du...

Hvem kan deltage?

Danske regler om mobning

I Danmark har vi siden 2017 haft lovgivning, som beskriver, 
hvordan skoler og uddannelsessteder er forpligtet til at arbejde 
systematisk med både forebyggelse (gennem antimobbestrategi-
en) og håndtering af mobning og utrygge fællesskaber.

Af Undervisningsmiljøloven fremgår det bl.a. at skoler og ud-
dannelsessteder skal gribe tidligt ind ved mobning eller lignende 
og arbejde systematisk med en handlingsplan for at komme det 
til livs. 

Læs mere på www.dcum.dk 

http://www.dcum.dk
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Kurset gennemøres på een dag i tidsrummet 09.00- 16.00. Indholdet består af en veks-
ling mellem oplæg, øvelser, cases og gruppearbejde. 

Forud for og efter kurset får du som deltager tilsendt inspirationsmateriale, som du skal 
beregne lidt tid til at læse. Som del af kursusforløbet får du ligeledes konkrete værktøjer 
og skabeloner med hjem. 

Kr. 2.600,-pr deltager inkl forplejning (ekskl. moms)

Tilmelding på www. dcum.dk eller jensen@dcum.dk

Hvor og hvordan?

Pris og tilmelding

Bag om kurset

Kurset er udviklet af DCUM sammen med 
10 danske kommuner. Både kommunale 
konsulenter, skoleledelse lærere og pæda-
gogisk personale har via spørgeskema og 
interviews været med til at give input til 
kurset. 

Derudover bygger kurset på ny dansk 
forskning i mobning, de danske regler om 
mobning såvel som DCUMs viden og erfa-
ring fra både vores uafhængige videnscenter 
såvel som fra Den Nationale Klageinstans 
mod Mobning. 

Læs mere på www.dcum.dk 

http://www.dcum.dk
mailto:jensen@dcum.dk
http://www.dcum.dk

