
 
 

 
  

  

  

ANTIMOBBEPOLITIK 
STU Nextjob 2015 

  

Målsætning 

STU Nextjob lægger vægt på at skabe et udbytterigt og trygt læringsmiljø, hvor trivsel og det 
sociale miljø har høj prioritet. 

STU Nextjob accepterer ikke mobning, og der arbejdes aktivt på at skabe et miljø på STU Nextjob, 
der forebygger og minimerer mobning eller andre krænkelser. 

 

Mål: 

 STU Nextjob er et sted, hvor alle elever og personale er glade for at komme 
 Vi medvirker til at styrke hvert enkelt elevs selvværd 
 Alle personalegrupper arbejder aktivt og målrettet på at opfylde målsætningen 
 STU Nextjob skaber trivselsfremmende aktiviteter og afdækker omfanget af mistrivsel, 

eksklusion eller evt. mobning 
 STU Nextjob øger personalets og elevernes bevidsthed om medansvar for mobning, dens 

årsager og konsekvenser 
 STU Nextjob fremmer forståelsen for, at alle har et ansvar for den enkeltes trivsel, såvel 

personale som elever 
 STU Nextjobs elever kender forskel på drilleri, konflikt og mobning. 

Vi lykkes når: 

 Den sociale trivsel har gode vækstbetingelser 
 De forebyggende strukturer mindsker de akutte situationer 
 Elever og personale handler konstruktivt og positivt fremadrettet i konflikter 
 Antallet af tilfælde af mobning er for nedadgående. 

I praksis betyder det, at: 

 Eleverne får oplevelser af fællesskaber og fælles læring, der fremmer inklusion 
 Personalet omkring eleverne reagerer med en veltilrettelagt indsats mod mobning 
 Alle passer på hinanden og på STU Nextjobs fysiske og æstetiske miljø 



 
 

 
  

  

 Vi alle handler konstruktivt i konflikter 
 Alle elever får den undervisning, de har brug for 
 Personalet får den faglige og pædagogiske sparring, der er behov for 
 Vi etablerer forebyggende strukturer, der mindsker akutte situationer 
 Der sættes hurtigt ind, hvis en elev eller personale ikke trives 
 At denne skrivelse bliver kendt for alle. 

  

 Definitioner  

 Hvad forstår vi ved trivsel? 

Vi ser, at en gruppe trives, når alle tager ansvar for fællesskabet, og der er tryghed og tillid til at 
tale om noget, der går én på, eller som man er bekymret for. Hvor der er god trivsel, er der rum og 
vilje til at lytte til hinanden, og der er plads til forskellighed. 

En elevgruppe, der trives, udvikler sig og viser tegn på glæde, nysgerrighed og veltilpashed. 

 

 Hvad forstår vi ved konflikt? 

Vi ser konflikter som en naturlig del af livet og af de sociale relationer og rammer, som vi indgår i. 
En konflikt kan opstå mellem to parter, der er nogenlunde lige stærke fysisk og psykisk. 

  

 Hvad forstår vi ved drilleri? 

Vi ser drilleri som noget, der har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk 
enkeltstående handlinger, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at 
skabe kontakt. Drillerier kan godt være hårde, men hensigten er ikke eksklusion fra fællesskabet. 

Drilleri kan have mange karakterer. I en tryg atmosfære med gensidig tillid kan drilleri være en del 
af et hyggeligt fællesskab, f.eks. hvis man med lune kritiserer en ven. Det vigtige er, om 
modtageren opfatter det som rart og hyggeligt. Drilleri kan være hårdt over for en person, der ikke 
føler sig som en del af fællesskabet, eller hvis kontakten ikke bærer præg af gensidig tillid. 

 

  



 
 

 
  

  

 Hvad forstår vi ved mobning? 

Vi ser på mobning som en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person 
på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. Der findes flere typer af mobning: 
Fysisk mobning, verbal mobning, social mobning, digital mobning. Mobning kan være direkte og 
forfølgende eller være indirekte og udelukkende. Mobning er en relationel problematik og handler 
ikke om ”onde” elever, men om udstødende samværsformer, mønstre og handlinger. 

Mobning er altså ikke et individproblem, men vedrører hele gruppen. Der er risiko for dårlig 
trivsel, dårlig indlæring, frygt og social angst for alle involverede parter. 

  

 Hvorfor opstår mobning i gruppe? 

Mobning skyldes lav tolerance i gruppen og kendetegnes ved et meget smalt spor for, hvad der 
opleves som rigtigt eller forkert, normalt eller anderledes. Mobning opstår især i grupper, hvor det 
sociale klima er kendetegnet ved manglende fællesskabsfølelse, og hvor negativt ladede værdier 
er normsættet. Hvis en elevgruppe ikke har nogle værdier at samles om, kan mobning være det 
”kit”, der samler eleverne. 

Faktorer, der påvirker en gruppes tolerancegrad kan være: gruppens historik (personaleskift, 
elevflow mv.), personaleattituder, kultur- og samfundsværdier mv. 

  

Forebyggende trivselsindsats 

STU Nextjobs personale er uddannet til at arbejde ud fra et ressourcemæssigt og systemisk 
udgangspunkt. Vi arbejder på at finde hver enkelt elev og gruppes positive ressourcer og på at 
fremme disse. Vi fokuserer til stadighed på at gøre mere af alt det gode, der definerer den enkelte 
og gruppen positivt. I vores daglige virke prioriterer vi en gruppes positive fællesskab. Vi bygger 
vores arbejde på et helhedsorienteret og positivt menneskesyn. Vi taler aldrig om "onde elever", 
men gerne om "ondartede mønstre". Vi kigger efter muligheder, inddrager alle aktører og 
inspirerer til fælles ejerskab i forbindelse med både forebyggende tiltag og tilstande, der er gået i 
hårdknude. Dette arbejde foregår løbende og lægger til grund for alt samvær på STU Nextjob.  

Herudover er der i skoleåret indlagt:  

 Arbejde med temaer, der direkte ruster eleverne til at identificere, forstå og håndtere 
mobning omkring dem, fx på digitale medier som Facebook.  



 
 

 
  

  

 Arbejde med begrebet ”flertalsmisforståelser”. Hvad tror jeg de andre gør? Hvorfor tror jeg 
det? Og hvad gør de rent faktisk? 

 Arbejde med ’den kognitive diamant’: Vide, at der findes mere end én sandhed og se 
andres perspektiv og motiver. 

 Mindfullness: Eleverne får konkrete redskaber, der dæmper stress og frigør deres egne 
ressourcer til at håndtere hver deres unikke problematikker. 

 Fire årlige fælles ture, hvor det at være sammen dag og nat giver et styrket forhold mellem 
eleverne og til personalet. 

 Tværfaglig uge, hvor alle elever arbejder sammen i respekt for hinandens ressourcer.   

 Ugentlig motionsdag, hvor fokus på holdånd og det at støtte hinanden i at bryde grænser i 
skiftende rammer giver et godt sammenhold. 

 

 Antimobbestrategien og handleplanen evalueres hvert andet år. 

 

 


