
 

 
Værdiregelsæt og 
Antimobbestrategi for 

Friskolen Asgaard  

 
 

Værdiregelsæt 
 

 

 

Skolens værdier  
 

 

 
Første værdi 

Fællesskab  
Fællesskabet skaber værdi for den enkelte elev.  
Eleverne lærer fællesskab på tværs af alle årgange, hvorved de kan 
spejle- og udvikle sig i skolens fællesskab.  
 
Alle skal bidrage til fællesskabet og føle sig værdifuld, set og 
anerkendt.    
 

 

Anden værdi 

Nærvær 

 
Det skaber nærvær, at der er tid og rum til at alle bliver set og hørt. Alle 
voksne kerer sig om alle børn.  



 

 

Tredje værdi 

Trivsel 

Vi har fokus på både elever og voksnes trivsel.  
Vi prioriterer trivslen højt og tager børnenes trivsel alvorlig.  
Vi laver undervisning og aktiviteter, som fremmer trivslen i 
dagligdagen.  

 

Fjerde værdi  

Læring  

Vi stilladserer alle børn efter deres behov, så alle kan blive så 
dygtige de kan.  
 

 

 
 

 



 

 

 

Antimobbestrategi 
 
 

 

Formål 
 
 

 

● Formålet med Friskolen Asgaards atimobbestrategi er, at alle på skolen – børn som voksne – har kendskab 

til, hvad mobning er, og hvordan mobning forebygges.  

 

● Alle med et tilhørsforhold til skolen har et fælles ansvar for at forhindre, at nogen føler sig mobbet og/eller 

alene.  

 

● Målet er, at alle børn føler sig som en del af fællesskabet og der tør blive talt om de svære situationer 

blandt voksne tilknyttet Friskolen Asgaard.  

 
 

Begreber 

 

 

Hvad forstår vi ved?  

 
 

     Trivsel 
● Børn har det godt og er glade for at komme i skole/SFO 
● At alle børn føler sig trygge og oplever tolerante børnefællesskaber  
● Alle børn føler de har værdi  
● Alle børn føler sig set og hørt 
● Alle børn oplever at lykkes med noget  

 

 

Mobning 
● En eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en 

eller flere andre personer for systematiske drillerier, som vedkommende opfatter som sårende eller 
nedværdigende. Direkte mobning kan udføres verbalt eller fysisk. Indirekte mobning omfatter 
hovedsageligt rygtespredning, der isolerer offeret socialt.  

 
  

 

Digital mobning 
● Mobning der foregår på telefonen, computeren, iPad’en eller lignende. Den digitale mobning kan finde sted 

på flere platforme, både via sms, i online spil og forskellige online-fora.  
 
 
 

  



 

 
Forebyggelse 

 

Hvad gør vi for at fremme elevernes generelle trivsel og forebygge mobning på skolen, 
herunder digital mobning? 

 
 

Skolens personale (f.eks. ledelse, lærere, pædagoger)  
● Alle skolens medarbejdere arbejder forebyggende mod mobning 
● Skolens lærere har en god og tæt relation med eleverne i klasserne 
● Der bliver løbende arbejdet med konflikthåndtering i klassen  
● Der bliver forebyggende arbejdet med elevernes forståelse af fællesskabet  
● Der bliver løbende arbejdet med elevernes kommunikation og sprogbrug  
● Vi har fælles morgensamling hver dag, hvor forældre også er velkomne. Dette er for at styrke fællesskabet.  
● Vi har fælles bevægelsesbånd 
● Vi har gårdvagter ude i frikvarteret  
● Børnenes trivsel er altid et emne på skole-hjem-samtalerne. 
● Der er fagdage hver måned, hvor eleverne blandes på tværs af årgangene 
● Personalegruppen har klassernes/elevernes trivsel i løbende dialog  
● Eleverne må kun anvende mobiltelefoner og computere i undervisningsøjemed samt efter aftale med 

læreren. Vi underviser eleverne i, hvordan man kommunikerer på de digitale medier, ligesom der på 
forældremøderne aftales/drøftes regler for elevernes ageren på de digitale medier. 
 

 
 

 

Eleverne 
● Eleverne inddrages i klasserne. Klassens trivsel er et dagligt fokuspunkt 
● Elevrådet arbejder med trivsel gennem hele skoleåret  
● Elevrådet laver aktiviteter, konkurrencer mm. 

 
 

 

Forældrene 
● Alle klasser har et trivselsråd, der gennem aktiviteter kan være med til at fremme trivslen på de forskellige 

klassetrin 
● Forældre opfordres til at tale med hinanden om deres børns velbefindende  
● Forældre retter henvendelse til rette sted 
● Tale positivt og i en god tone om andre børn og forældre, om skolen og om lærerne  
● At forældre er gode forbilleder/rollemodeller 
● Støtte op ved at deltage i fælles sociale arrangementer i klassen 
● Lærer børnene at tale pænt til og om andre  
● Tal med børnene om, hvordan man opfører sig på de sociale medier 
● Lær børnene at ”tale” ordentligt på de sociale medier 
● Forældre skal turde blande sig i børns adfærd på de sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indgriben og genoprettelse 
 

 

Hvad gør vi, hvis I oplever mobning eller digital mobning? 

 
 
Overfor de 
involverede 
elever? 

 
Over for resten  
af klassen/ 
gruppen? 

 
Hvordan 
inddrager vi 
forældrene? 

 
I medarbejder- 
gruppen 

 
I skoleledelsen 

 

De primære voksne 
omkring børnene 
griber straks ind, hvis 
mobning finder sted, 
eller hvis der er 
mistanke om 
mobning.  

 

Hvis mobning finder 
sted i en klasse, 
involveres klassen, og 
der arbejdes 
forebyggende med 
mobning. 

 
Fra de voksnes side 
er der fokus på: 
Mobbere: Børn, der 
tager initiativ og 
mobber udvalgte børn 
Medløbere: Børn, 
der følger efter 
mobbere og assisterer 
mobberen med 
forskellige aktiviteter 
Supportere: Børn, 
der støtter mobberne 
og medløberne ved 
f.eks. at grine eller 
klappe på skulderen 
De passive 
tilskuere: Børn, der 
er vidne til mobning, 
men forholder sig 
passivt (oplever ikke 
sig selv som mobbere) 
Forsvarere: Børn, 
der gør deres mod 
større end deres frygt 
og blander sig aktivt i 
mobningen, for at få 
den stoppet  
 
  
 
 

 

Forældre inddrages 
altid med det samme.  
 
Forældrene inddrages 
ved løbende dialog og 
eksempelvis 
”mæglingsmøder”.  
 
Trivsel i klassen er et 
fælles ansvar mellem 
skole og hjem, og 
forældrene ses som en 
ressource i 
trivselsarbejdet.  

 

Klassens team 
arbejder sammen om 
trivselsarbejdet og har 
et fælles ansvar, hvis 
mobning finder sted.  
 
Der lægges en plan for 
– i samarbejde med 
ledelsen – at stoppe 
mobningen, som alle i 
teamet er ansvarlige 
for og arbejder 
systematisk ud fra.  
 
SFO inddrages, hvis 
dette giver mening.  
 
 

 

Ledelsen arbejder tæt 
sammen med 
klasseteamet og 
deltager i 
forældresamarbejdet.  

  



 

 
 

SFO’ens rolle 
 

 

 

SFO’ens voksne er opmærksomme på de enkelte elevers trivsel samt elevernes gruppedannelser. SFO’en er i 
tæt kontakt med lærernes og skolelederen ang. trivslen blandt børnene.  


