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         Fri for mobberi

I Margrethe Sogns Børnehus. 

Som noget nyt er vi begyndt at 
arbejde med Fri for mobberi, som er 
et program der er udviklet af Marry 

Fonden og Red Barnet.
For at forebygge mobning i 

børnehaver og indskolingen skal der 
en målrettet indsats til. En analyse 

af Fri for mobberi viser, at børn 
bliver mere omsorgsfulde og 
hjælpsomme når der arbejdes 

fokuseret med gode 
børnefællesskaber.

Vi bestræber os på at projektets 
indhold og værdier bliver til en 

permanent naturlig del af 
hverdagens praksis i

 Margrethe Sogns Børnehus.
Men dette kan ikke gøres alene det 
kræver en fælles indsats fra os alle. 
Så det har stor betydning at I som 

forældre er gode rollemodeller samt 
motivere jeres børn til at 

“ være en god ven “
Positive forældre attituder  

videreføres også i børneflokken.

I den nyeste forskning står det 
klart, at mobning handler om 

sociale dynamikker, hvor 
opmærksomheden skal rettes 

mod alle indblandede parter og 
de særlige måder vi er sammen 

på, frem for på det enkelte 
individ som fx. Mobber eller 

Offer. 
Fri for mobberi arbejder 

konsekvent for at fastholde 
fokus på hele børnefællesskabet. 
Det gør vi ved at holde fast i,  at 

mobning ikke kan håndteres 
som et individproblem.  

Det er afgørende for en seriøs 
antimobbeindsats at arbejde 

med hele gruppen og 
gruppekulturen.



De 4 principper indrages gennem 
leg, vores Børnemøder (samling)  

der bla. Kan indholde samtaletavler hvor 
børnene sidder med deres egne bamser 
som kan fungerer som talerør eller bare 
en støtte i samlingerne. Sang og rytmik 

samt massage. 
“Dem vi rør ved mobber vi ikke.” 
Højtlæsning, dukketeater m.m.  

Læren om, acceptere  forskelligheder og 
behandle hinanden ligeværdigt, at tage 
hensyn til alle børn i gruppen og udvise 
interesse, medfølelse og hjælpsomhed 

overfor andre børn. 
At have mod til at sige fra og markere 
egne grænser og sige til, når man ser, 
børn der overskrider andres grænser.

V I  A R B E J D E R  U D  F R A  D E  4  P R I N C I P P E R .
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