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Vi vil skabe rammerne for livsglæde, hvor børnenes trivsel og dannelse er en 

fælles opgave for os. I livet på skolen skal vi ruste hvert enkelt barn til at 

udvikle sig til et helt menneske som via livsglæde og livsmod kan bevæge sig 

ud i livet.   
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Trivselspakke            
Bakkelandets Friskole 
 
A N T I M O B B E S T R A T E G I  

Trivsel i livet er afgørende 

Overskuelige rammer, oplevelser, engagement og respekt for hinanden er grundlaget for en god 

skoledag. Vi vil skabe hele mennesker gennem læring og udvikling. Vi vil fremme og støtte elevers 

nysgerrighed, kreativitet, initiativ og spontanitet. Vi vil styrke børnenes evne til dialog i trygge rammer, 

hvor fællesskab, ansvar og indflydelse er det bærende.  

For os er det afgørende, at hoved, hånd og ånd danner læreprocessens treenighed, ligesom de andre 

vitale styrker er livsmod og selvværd. Trivsel i livet er afgørende. Uden mod på livet kan man hverken leve 

eller lære. Derfor tilstræber vi at styrke hvert eneste barns selvværd ved at lære det at lytte til og stole 

på sig selv. Et godt selvværd betyder, at man kan lære alt, og at man har nemmere ved at indgå i 

fællesskabet - ikke kun på skolen, men også i andre og fremtidige fællesskaber. Vi skaber rammerne for 

skabende mennesker, der bliver bevidste om deres egne evne og kvaliteter.   

Vi vil skabe rammerne for livsglæde, hvor børnenes trivsel og dannelse er en fælles opgave for os. I livet 

på skolen skal vi ruste hvert enkelt barn til at udvikle sig til et helt menneske som via livsglæde og livsmod 

kan bevæge sig ud i livet.  

 

Trivsel er en forudsætning for livsglæde, livsmod, fællesskab, respekt, engagement og læring. På 

Bakkelandets Friskole arbejder vi med det hele menneske – herunder læring og dannelse. 

 

 

 

Mistrivsel og Mobning 

 

Mobning er, når et eller flere børn vedvarende chikanerer eller groft driller en eller enkelte andre. Det 

kan være direkte fysisk vold eller at et barn bliver frosset ud af de andre børn, bliver udelukket fra 

gruppen, at ingen vil lege med et af de andre børn i frikvartererne, sidde ved siden af barnet i klassen 

eller lege med barnet efter skoletid. 

 

Mobning kan være vedvarende skub, slag, spark samt vedvarende chikaner, trusler og hån. Desuden kan 

mobningen bestå af f.eks. vedvarende grimasser, gestus og social isolation. 

Mobning kan også foregå digitalt. Meget af den digitale mobning foregår anonymt, den stopper ikke, 

men kan fortsætte i fritiden og den foregår i det virtuelle rum, hvor andre kan se med.  

Bakkelandets Friskole vil vi på ingen måde acceptere mistrivsel og mobning.  

 

Vi mener, at det er bedst, at børnene med hjælp fra voksne, lærer at løse småkonflikter. Oplever skolens 

personale, børnene eller forældrene mobning bliver problemet taget alvorligt, og vi handler hurtigst 

muligt for at få løst problemet. 
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På Bakkelandets Friskole vil vi synliggøre, at vi gør en aktiv indsats mod mobning, og at alle både børn og 

voksne trives. Trivselspakken findes på Bakkelandets Friskoles hjemmeside. 

Vi ønsker, at trivselspakken skal være et redskab til aktiv handling. 

 

Handleplan 

 

Børn skal trygt kunne henvende sig til de voksne i vished om, at en henvendelse bliver taget alvorligt, og at 

der bliver taget hånd om problemet. 

  

I tilfælde af mistrivsel, groft drilleri, vedvarende chikane eller mobning griber vi ind efter følgende 

retningslinjer. 

 

 Vi udarbejder en handlingsplan som ligger klar hurtigst muligt og senest 10 dage efter, at vi 

skriftligt eller mundtlig er blevet bekendt med at mobning finder sted.  

 Uformel gruppelærersamtale med de implicerede parter— offer og mobber. 

 Gruppen/klassen orienteres og inddrages i problemet efter aftale med de involverede børn og 

deres forældre. 

 Indkaldelse til samtale med de involverede børn, deres forældre og lærer. Skolelederen deltager, 

hvis dette ønskes. Samtalen ledes af gruppelæreren. Samtalerne kan føres med et enkelt barn 

eller gruppevis. Der træffes aftaler om det videre forløb, og hvilke tiltag der skal sikre, at 

situationen løses op og bedres. 

 Gruppelæreren følger i tiden efter op på samtalen med samtaler med de involverede parter og 

deres forældre. 

 

Ved det første forældremøde i skoleåret, hvor gruppens samværsregler gennemgås, udarbejdes en fælles 

holdning til gruppens sociale spilleregler ved fødselsdage og andre fælles dage i hjemmene.  

Der arbejdes løbende med: 

 

 Samværsregler i klassen 

 Legeaftaler i fritiden 

 Aftaler for kommunikation mellem forældre 

 

Samværsregler, børneråd, familiegrupper …. 

På Bakkelandets Friskole er vi meget opmærksomme på, at børnene trives og har det godt. Vi har som mål 

at have et mobbefrit miljø. Det er en del af skolen profil, at vi løbende arbejder med børnenes trivsel. Alle 

skal have det godt på Bakkelandets Friskole. 

 

På pædagogiske rådsmøder har vi altid et punkt, der hedder” Børn”. Der drøftes børnenes trivsel. 

  

På Bakkelandets Friskole arbejder vi konkret med samværsregler i klasserne.  

Børnene er aktive i udarbejdelsen af reglerne, og evalueringen foregår som en del af processen i 

klasserne. Desuden arbejdes der med frikvartersregler, fødselsdagsaftaler, at 

sladre, forskelligheder/ligheder, at være en god/dårlig kammerat samt gruppepres. Alle klasser drøfter 
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jævnligt emner som forskelligheder, respekt og accept, og skal være opmærksomme på, at alle trives 

både fysisk og psykisk. 

Børnene på Bakkelandets Friskole vænnes til at arbejde meget sammen på tværs af alle alderstrin: 

 

 I perioder har vi en legepatrulje -  bestående af friskolens ældste børn -  som sætter lege i gang i 

den lange pause.  

 Ved skoleårets start er alle børn i en familiegruppe som har en kontaktlærer. Familien består af 

elever fra 0. til 7. klasse. 

 Vi har fællesspisning i SFOen. Det giver sammenhold og mulighed for samtaler om lege og 

legeaftaler.  

 Ved temaarbejde i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


