
Anti-mobbe-strategi  

 

 

På Ollerup Efterskole er vi stolte af at have et nært og varmt socialt miljø, hvor der kun 

sjældent opstår situationer med mobning. 

 

Det tror vi på, vi lykkes med, fordi vi fortrinsvis bruger vores tid på at være sammen med 

og være i samtale med de unge - og ikke på at udarbejde detaljerede strategier og 

politikker til mapperne på kontoret.  

 

En af vores grundregler er, at vi passer godt på hinanden og således signalerer vi desuden 

tydeligt, at mobning ikke tolereres på vores skole. Hvis det forekommer tager vi det meget 

seriøst og håndterer hver sag i sin egenart.  

 

Vores anti-mobbe-strategi består grundlæggende i at skabe og stimulere et miljø, hvor 

eleverne opbygger positive og konstruktive relationer og hvor konflikter og problemer er 

noget, der arbejdes åbent med og er i de voksnes bevågenhed. Særligt i vores 

kontaktgruppearbejde lægges grunden til dette, når disse grupper etableres som små 

familier, hvis medlemmer har opmærksomhed på hinanden. Således bliver det naturligt for 

eleverne at vise omsorg, empati og forståelse for hinanden - samt at tage medansvar for 

andre elevers trivsel. Men også i de mange undervisningsituationer arbejder vi med 

forpligtende fællesskaber og respekt for forskelligheder og den konstruktive 

kommunikation. 

 

Når 117 unge mennesker bringes sammen opstår mange sårbare situationer. Der vil opstå 

social usikkerhed og konflikter. For os som voksne er det magtpåliggende at stille os til 

rådighed - ja måske endda trænge os på - i forhold til at hjælpe den enkelte til at føle sig 

til rette og også hjælpe fællesskaberne til at fungere. Vi arbejder målrette på at skabe et 

miljø og en stemning, hvor de unge betror sig til os, hvis de oplever forhold, kammerater 

eller situationer, der bekymrer dem eller gør dem kede af det. Det gælder også, hvis der 

er ansatser til mobning.  

 

Vi er opmærksomme på elevernes færdsel og samvær på de sociale medier. Vi fraråder 

tydeligt i forbindelse med nye elevers dag både elever og forældre, at holdet etablere 

grupper før efterskoleopholdet. Netop fordi vi gerne vil undgå at eleverne allerede før 

opholdet - og før de sluses ind i vores samværsformer - danner relationer, der kan have 

negative konsekvenser for deres efterskoleophold, når dette påbegyndes. I løbet af 

efterskoleopholdet taler vi med eleverne om, hvordan de færdes på de sociale medier og 

hvordan omgangstonen er.  

 

Hvis vi oplever eller har mistanke om mobning griber vi altid ind efter devisen, at vi 

hellere må blande os en gang for meget end en gang for lidt. Vi vil som voksengruppe 

afdække situationen med inddragelse af relevante parter. Alt efter situationens karakter 

og omfang kan vi her inddrage få eller mange elever og eventuelt også forældre. Når vi har 

overblik trækker vi i arbejdstøjet og vores tilgang vil i reglen være samtalebaseret med 



fokus på at det skal forandre noget. Vi er i tæt dialog med de, der er er eventuelle ofre 

for mobningen og vi sørger i forløbet for at mobningen ikke kan fortsætte. Vi er undervejs 

opmærksomme på, at eventuelle mobberes adfærd tillige både skaber og udspringer af 

mistrivsel. Samt at unge, der beskyldes for mobning også skal høres og forstås. Vi ved i det 

hele taget, at der, hvis der foregår mobning er noget der ikke fungerer i det sociale miljø, 

som vi skal søge at arbejde med så bredt som muligt.  
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