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Skoleskift grundet mobning
Om trivsel og skoleskift
Spørgsmål:

2. Klas s elæreren på vores datters nuværende
s kole har overfor en anden af forældrene afvis t,
at der har været tale om mobning
3. Vi er nervøs e for, hvordan det s kal gå vores
datter i den nye s kole, s om ligger lige op ad den
gamle - vil øgenavnet flytte med?

Hej brevkas s e
Vores datter går i 5. klas s e og s kal til at s tarte i 6.
klas s e efter s ommerferien. Hun er 11½ og er
gennem flere år blevet uds at for mobning
(øgenavn og s ocial udelukkels e s amt generelt
drilleri) på s in s kole (en pæn privats kole med et
godt ry og gode, kris tne værdier). Vi har arbejdet
meget med hende, idet hendes temperament og
føls omhed tidligere har bragt hende i uheldige
s ituationer i forhold til jævnaldrende. Hun blev
tidligere let ked af det og følte s ig let ilde s et af
andre - der s kulle ikke s å meget til. Helt uheldig var
hendes s koles tart, hvor hun meget hurtigt fik et
øgenavn. Vi var nye "s koleforældre", og vi fik ikke
megen s tøtte af s kolen til at tackle problemet.
Heldigvis er vi voks et med opgaven.

Har I nogen råd?
Med venlig hils en en mor

S va r :
Kære mor
Noget, der kan gøre forældre bekymrede og
ulykkelige er, hvis deres børn ikke trives . Den
hverdag, s om du bes kriver, at jeres datter har haft
igennem s tørs tedelen af hendes s koletid, med
øgenavne, drillerier og s ocial udelukkels e, er
under al kritik. Mobning betyder dårlig trivs el og
dårligere læring (for hele klas s en faktis k), men
påvirker førs t og fremmes t barnets s elvtillid og
s elvværds følels e.

Det nuværende problem er, at der er MA NGE elever
på den nuværende s kole, s om har interes s e i og
forventer, at vores datter ikke ændrer s ig. A lts å at
hun BLIVER i rollen s om hende, s om altid bliver ked
af det. Nu i 5. klas s e mødes hun af både s tore og
s må på HELE s kolen med s it øgenavn - ikke
hyppigt, men op til flere gange om ugen. Vi s ynes ,
s kole bagatellis erer dette og mener, at det bare er
toppen af is bjerget. Såvel i s in klas s e s om
hjemme på vejen holdes hun ogs å udenfor.
Hjemme har 2 elever fra s amme s kole (fra 6.
klas s e) s agt til de andre børn, at de ikke s kal lege
med hende, da hun er et dårligt mennes ke. Vi har
prøvet at tale med forældrene, men de virker
forbløffende ligeglade.

I troede naturligvis , at I gjorde det rigtige ved at
s ætte hende i en privats kole med kris tne værdier
og et godt ry, men s ådan s om jeg tolker jeres brev,
har s kolen ikke taget ans varet på s ig. Det er rigtig
godt at høre, at I er voks et med opgaven, men
løs nings s trategier, når det handler om mobning
og drillerier i s kolen, er førs t og fremmes t s kolens
ans var, s elv om holdbare løs ninger s elvfølgelig
s kal findes i et tæt s amarbejde med barnets
forældre og for den s ags s kyld ogs å de andre
forældre i klas s en. Når børn på vejen, der går på
s amme s kole, kan s ige at jeres datter er ”et dårligt
mennes ke”, s å har de højs t s ands ynlig hørt det
derhjemme. Unders øgels er vis er, at når man ofte
taler dårligt og neds ættende om andre i s it barns
påhør, er der s tørre ris iko for, at barnet vil mobbe
andre.

Der har været mobning i hendes klas s e af andre
end hende i klas s en. Flere af pigerne i klas s en
mis trives s ammen på den en eller den anden
måde.
Vi har bes luttet at flytte vores datter til en anden
s kole lige ved s iden af. Lederen s amt lærere og
klas s en på privats kolen er orienteret. Vores datter
s kal s tarte om 1 uge (op til s ommerferien). Hun
glæder s ig. Men to ting generer mig:

De fles te s koler har en trivs els politik og efter
revideringen af folkes koleloven
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i 2009, s kal alle s kolebes tyrels er udarbejde et
værdiregels æt for s kolen. Det s kal indeholde
retnings linjer for god adfærd på s kolen s amt
pejlemærker for, hvordan man s ikrer god trivs el og
et godt undervis nings miljø både ps ykis k og
fys is k, herunder en overordnet
antimobbes trategi. Men allerede i 2001 vedtog
Folketinget” Lov om Undervis nings miljø”. En lov,
der s lår fas t, at mobning ikke er tilladt!

år, og klas s en s kal inds tille s ig på at gøre noget
eks tra. Jeg vil des uden fores lå, at I på eget
initiativ kontakter den kommunale PPR
(Pædagogis k Ps ykologis k Rådgivning) og beder
om en s amtale med en ps ykolog. Fortæl om jeres
barn og hendes s koleoplevels e indtil nu og bed
om at få et par gode råd med på vejen, både til jer
s elv og til hende.
Jeg håber, at jeres datter kommer til at trives og
får et bedre s koleliv i den nye s kole.

Det fremgår ikke af jeres brev om s kolen har
udarbejdet et s ådant materiale, til gengæld
fremgår det tydeligt, at klas s elærerens mangler
vilje til at s amarbejde. Det kan undre, at læreren,
trods ads killige henvendels er fra jer, ikke har
iværks at nogen forløb med klas s en med fokus på
trivs el og s amarbejde. Der findes mange ideer og
materialer til emnet på nettet for eks empel på
www.dcum.dk

Med venlig hils en, Forældrerådgivningen

Des værre er mobning noget, der ofte foregår i det
s kjulte for de voks ne (eleverne ved gerne meget
mere om, hvad der foregår), og derfor kan det vare
alt for længe, inden der bliver grebet ind. Det er
heller ikke ualmindeligt, at s kole og hjem opfatter
barnet fors kelligt, men jeg undrer mig alligevel
over s å ringe lydhørhed, der har været på s kolen i
forhold til jeres datters trivs el. Det fremgår ikke af
jeres brev, om I har rettet henvendels e til
s koleledels en, eller hvorfor I har ventet s å længe
med at s kifte s kole, men i hvert tilfælde er
bes lutningen taget, og om en uge s tarter jeres
datter i den nye s kole.
Jeg kan godt fors tå, at I er nervøs e og bekymrede
for, om jeres datter s kal opleve nye nederlag, når
hun begynder på den anden s kole, s om ligger lige
ved s iden af den gamle. I kan ikke s kaffe jeres barn
venner, men I kan tale med hende om, hvornår hun
s ynes , at kommunikationen med andre børn
lykkes godt, og i hvilke s ituationer hun føler s ig
godt tilpas s ammen med andre. A lts å s ætte fokus
på det, der lykkes .
Hvis ikke I allerede har talt med lederen og
klas s elæreren det nye s ted om baggrunden for
s koles kiftet, vil jeg råde jer til at gøre det.
Unders øgels er vis er nemlig, at det kræver en helt
s ærlig inds ats fra den nye s kole at modtage et
barn, der er blevet mobbet. Helle Rabøll Hans en,
mobbefors ker fra Danmarks Pædagogis ke
Univers itet, s iger blandt andet: Skolen s kal
fores tille s ig, at barnet er nyt i et helt
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