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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

INKLUSIONSTRÆF 2017 
Mobning og intervention 

 

 
På årets Inklusionstræf vil vi se nærmere på mobning og hvordan vi lilleskoler håndterer 
og kan håndtere de sociale eksklusionsprocesser, som mobning, alt for ofte, bliver en 
bred samlebetegnelse for. Har vi som lilleskoler nogle særlige indgange og tilgange til at 
arbejde med mobning? Til at se mobning som noget der har med fællesskabet mere end 
individet at gøre? Til at gribe og begribe de mekanismer der i og på spil, når børn 
mobber/bliver mobbet. Og hvad er vi blinde for? Udgangspunktet for træffet er, at 
mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med simple 
begreber eller metoder. Så for at kunne forebygge og tackle mobning på 
hensigtsmæssige måder, må vi både have viden om mobning som fænomen og viden om 
hvordan mobning bedst kan håndteres. For undgås kan det ikke, eller kan det? 
 
På inklusionstræffet skal vi arbejde med og blive klogere på, hvordan mobning bliver til, 
bliver ved, forandrer sig og eventuelt ophører. Hvordan viser disse særlige sociale 
processer sig på synlige og ikke-synlige måder? Hvad er baggrunden for, at de opstår? 
Og hvilke begreber kan bruges til at forstå, forklare, forebygge og håndtere dem?  
 
Udover at give et vidensløft om forskellige teoretiske tilgange til mobning, skal vi på 
Inklusionstræffet også fokusere på interventioner. Hvordan kan vi blive skarpere på og 
(videre-)udvikle en god praksis, der tager afsæt i centrale opmærksomhedspunkter for 
forebyggelse og interventionstiltag – med et særligt fokus rettet mod gruppesamtaler 
med børn. Hvordan kan vi finde veje i det fortsatte arbejde med antimobning og hvad 
kan vi bruge som ledetråde i arbejdet med mobning? 
 

På Inklusionstræffet vil der blive givet god plads til eksempler fra og erfaringsudvekslinger 
mellem de enkelte skolers praksis, og vi vil veksle mellem oplæg, øvelser, vidensdeling 
og refleksion. Vi vil også sætte tid af til at se på de formelle krav til en antimobbestrategi 
og afsøge muligheden for at etablere nogle inklusionsnetværk; så det bliver muligt at 
mødes i løbet af året og sparre omkring inklusionsarbejdet på tværs af lilleskolerne.  
 
Træffet henvender sig til ansatte på lilleskolerne der arbejder med/er optagede af 
inklusionsarbejde. 
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PROGRAM 
Vi er i den heldige situation, at vi har fået Stine Kaplan Jørgensen til at stå i spidsen for 
årets Inklusionstræf. Stine er ansat som adjunkt ved Institut for Skole og Læring på 
Professionshøjskolen Metropol og udgav sidste år sin Ph.d. ”Mobning og interventioner – 
positioneringsanalyser af gruppesamtaler med børn”. I sin Ph.d. går Stine helt tæt på de 
indsatser skoler anvender for at imødegå mobning og de strategier børnene anlægger, 
som (mod)svar på disse indsatser. En tankevækkende konklusion i Stines arbejde er, at 
mange ”gode” anti-mobbe-strategier rummer den mulighed, at de kan forstærke fremfor 
at opløse mobbemønstre. En pointe i Stines arbejde er i den forbindelse også, at 
mobning ikke kan ses som knyttet til bestemte individer, og at det ikke nytter at tænke, at 
mobningen stopper, når et bestemt individ er væk. Med afsæt i sit arbejde vil Stine både 
føre os ind i det teorikompleks som omgiver mobning som begreb og samtidig give os 
redskaber til at arbejde med det i praksis. 
 
09.30 – 10.00: Ankomst og den obligatoriske ostemad 
 
10.00 – 10.30: Velkommen og introduktion til Inklusionstræf 2017 
  
10.30 – 12.00: Stine Kaplan #1 – Mobning og skole, individ og fællesskab: 

Et begrebsanalytisk blik: Hvad består begrebet mobning 
overhovedet i og af. Hvordan kan vi forstå, forklare og kvalificere 
det. Er det overhovedet et dækkende begreb. Og hvordan har 
det været og er det med til at sætte rammer for den måde vi 
taler om og håndterer mobning på vores skoler. 

 
12.00 – 13.00: Frokost 
 
13.00 – 14.00: Stine Kaplan #2 – mobning og intervention: 

Et praksisorienteret blik, hvor vi zoomer ind på to af de metoder, 
der ofte benyttes over for mobning i skolen: pigemøder og 
anerkendende samtaler. 

 
14.00 – 15.15 Workshop: Mobbemønstre på vores skole – hvordan ser de ud, 

hvordan håndterer vi dem og hvordan kan vi håndtere dem.  
 

15.15 – 15.45: Opsamling: Skolekultur, fællesskab, anti-mobbestrategier og 
ingen quick fix’es. 

 
15.45 – 16.00:  Inklusionsnetværk? Og tak for i dag. 
 



3 

 

PRAKTISK INFO 
 
Inklusionstræffet er i år et et-dagskursus, som afholdes både i Jylland og på Sjælland. 
 
STED OG DATO 
Jylland: tirsdag den 3. oktober på Friskolen i Viborg, Ammunitionsvej 5, 8800 Viborg  
Sjælland: torsdag den 5. oktober på Ballerup Ny Skole, Tvendagervej 4, 2750 Ballerup  
 
PRIS 
950 DKR pr. deltager 
 
TILMELDING 
Mail med navne på deltagere til: post@lilleskolerne.dk 
(tilmeldingen er bindende) 
 
Deadline: fredag den 15. september. 
 

 
 
 
 


