Handleplan mod mobning på
Skalmejegården
På Skalmejegården arbejder vi med konceptet Fri for mobberi. Vi arbejder med konceptet i hele institutionen. Det vil sige både i vuggestuen og børnehaven. Programmet er udviklet af Mary fonden
og Red barnet og lanceret i 2007. Programmet virker. For at forebygge mobning skal der en målrettet indsats til.
En positiv forskel
En analyse af Fri for mobberi viser, at børn bliver mere omsorgsfulde og hjælpsomme, når der arbejdes fokuseret med de gode børnefælleskaber. At gøre en forskel hos de deltagende børn er det
overordnede mål med programmet. Men derudover er der defineret en række mål.
Mål med Fri for mobberi:
 At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem.
 At udvikle gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden.
 At udvikle børns evne til at vise omsorg for hinanden og mod til at forsvare den kammerat,
der har svært ved at forsvare sig selv.
 At projektets indhold og værdier bliver til en permanent og naturlig del af hverdagens praksis.
Antimobbeprogrammet tager udgangspunkt i, at mobning er de voksnes ansvar. Det er de voksne,
som til daglig er sammen med børnene, der har mulighed for at forebygge mobning. Programmet
bygger på nogle grundlæggende værdier, som går igen i alt materialet.
De fire grundværdier:
1. Tolerance
At kunne acceptere og se forskelligheder som en styrke og at behandle hinanden ligeværdigt.
2. Respekt
At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat over for alle
og at rumme andres væremåde.
3. Omsorg
At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn.
At turde sige fra og markere egne grænser, at være modig og en god kammerat, der reagerer
på uretfærdighed.
Det er disse fire værdier, der skal vokse frem hos børn og voksne, der er involveret i programmet.

På Skalmejegården arbejder vi med Fri for mobberi igennem de materialer, der findes i de 3 kufferter, som vi har købt, hvor materialet er tilpasset børnenes alder. Der er samtaletavler, dilemmakort,
børnemassage, m.m. Derudover anvender vi rytmik og lege, der styrker det sociale børnene imellem. Ved de ældste børnehavebørn afholdes der børnemøder, hvor der er temaer på for at styrke
trivslen.
Vi bruger konceptets maskot, som er bamseven. Den bruges som talerør og som den, der er god til
at hjælpe med at trøste. Derudover har børnehavebørnene deres personlige bamse, som er en lille
udgave af bamseven. Det er en bamse, som bor i lommen på et vægtæppe. Den kan personliggøres
med tøj osv. Bamsen kan leges med og deltage i dagens aktiviteter. De små bamser fungerer som
barnets personlige ven, og den store Bamseven som en fælles ven for alle børn.
Når nye børn og forældre begynder på Skalmejegården, introduceres forældrene til konceptet og der
udleveres ”Hjælp dit barn til gode venskaber” og ”7 tips til forældre”.
Sådan kendetegnes mobning:
-

Mobning er et almindeligt ord at bruge, men folk mener ikke altid det samme, når de bruger
ordet.
Mobning er et gruppefænomen.
Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter.
Mobbeformerne kan være direkte forfølgende eller være indirekte udelukkende.
Mobning foregår i en social sammenhæng, hvor barnet ikke kan trække sig fra.

Mobning er et voksent ansvar.
Drillerier er ikke i sig selv mobning. Drillerier bruges til at socialisere og opdrage hinanden på en sjov måde.
Konflikter er en naturlig del af vores udvikling.
Mobning er ikke en naturlig del af, at mennesker er sammen. I mobning er magtforholdet
asymmetrisk – det er de stærke over for den svage.
De fleste er passive mobbere. Det bekræftes af, at mange ofre for mobning fortæller, at
”det er hele børnegruppen, der mobber mig, fordi ingen siger noget til dem, der mobber”.

