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BAGGRUND 
 

•  Mary Fonden og Red Barnet 

 

•  Bygger på erfaringer fra Australien og Danmark 

 

•  Forskningsbaseret 

 

•  Ole Kirk’s Fond er økonomisk partner 2015-2017 

 

 



FRI FOR MOBBERI HAR FOKUS PÅ 
 

 

•  Tidlig og forebyggende indsats 
 

•  At klæde fagfolk på til at arbejde med venskaber og være gode 
 rollemodeller  

 
•  At skabe inkluderende børnefællesskaber 

 
•  Overgange mellem dagpleje/vuggestue - børnehave - skole 

 
•  At videreudvikle metoder/redskaber 

 
•  At igangsætte forandringsprocesser i praksis 

 
 



FRI FOR MOBBERI VÆRDIER (TROM) 
 

Tolerance ►    at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og  
          behandle hinanden som ligeværdige  

 

Respekt   ►    at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen 

   

Omsorg   ►    at udvise interesse, medfølelse, bekymring og         
    hjælpsomhed overfor alle børn 

 

Mod   ►    at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man  
          ser børn, der overskrider andres grænse 

 



BØRNESYN 

MOBBEFORSKNINGENS   
PIONERER 

DEN NYESTE FORSKNING 

  Individ   Kontekst/Relation/Kultur 

  Lineær   Kompleks 

  Onde og aggressive mobbere/ 
  svage ofre 

  Uhensigtsmæssige mønstre i  
  gruppen 

  Dømmende   Undersøgende 

Fri For Mobberi har fokus på hele børnegruppen og fællesskabet 



 

 

DER FINDES IKKE ONDE BØRN  

MEN KUN ONDE MØNSTRE! 

 



 

MOBNING SKYLDES LAV TOLERANCE I GRUPPEN 



 

KONSEKVENSER AF MOBNING 



HVEM ER BAMSEVEN? 

 





MATERIALER I KUFFERTEN 

 

•  Faghæfte med teori og praksis 

•  Aktivitetshæfte med rytmik, Bamsevens sang,  

 massage og fællesskabende aktiviteter 

•  CD 

• Bog: Den lille bog om store følelser 

•  Bog: Min dag i vuggestue 

•  Plakater 

•  Diplom 

•  Forældrebrev med magnet 
 



BØRNS VENSKABER 
 

  



BABYTEGN 
 

•  Skal ikke erstatte det 
 talte sprog men er et 
 redskab til de mindste 
 børn før de lærer at tale 
 

•  Babytegn kan gøre børn 
 mere opmærksomme på 
 hinanden 
 

•  Styrker relationen 
 mellem barn    
 og voksen 

 



MASSAGE 



FAGFOLK  

 



 

FORÆLDRE – EN VIGTIG MÅLGRUPPE 



 

 



FRI FOR MOBBERI KURSER 

 
 

•  Fri for Mobberi kuffert 0-3-årige og instruktørkursus pris ca. 1.800 kr. 

 

•  Opfølgningskurser -  erfarings- og vidensudveksling med andre 
 brugere af Fri for Mobberi 

 

•  Rytmikkurser – inspiration til arbejdet med musik og rytmik i 
 institutionen og indskolingen 

 

•  Kursus for ledere 
 

 

 
 
 



FRI FOR MOBBERI 
NYHEDSBREV 



 
 

TAK FOR I DAG! 


