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Hvad forstår vi ved digital mobning? 
 
Digital mobning foregår et sted hvor børnene hele tiden opholder sig, også udenfor skoletid, og de kan derfor 
ikke undslippe mobningen. Hvis de slukker telefonen eller computerren, dukker beskederne op så snart de 
tænder den igen, og det kan give følelsen af, ikke at kunne undslippe. 
 
Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på Internettet eller via 
mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden der tages 
hensyn til at krænker trediepart eller berører privatlivets fred. 
 
 

Hvordan forebygger vi digital mobning? 
 
I hjemmet: 
Når vi som skole skal forsøge at undgå digital mobning, har forældrene en væsentlig rolle, ligesom samarbejdet 
mellem skole og hjem og forebyggende forløb i undervisningen også er vigtige. 
Barnets liv på nettet er en stor og betydningsfuld del at barnets virkelighed, og skal tages lige så alvorligt som 
oplevelser og erfaringer fra den fysiske verden. 
Det er derfor vigtigt, at I derhjemme taler forebyggende med jers barn om, jhilken slags opførsel, der er i orden på 
nettet, og hvilken der ikke er. 
 
Red Barnet har lavet en oversigt over nogle kendetegn ved digital mobning: 

1. Tonen kan blive hårdere end i skolegården, fordi deltagerne sidder på afstand, i skjul bag skærmen. 
2. Mobning kan foregå på alle tider af døgnet. Man kan ikke søge tryghed og fred hjemme på værelset. 
3. Dem der mobber kan være anonyme. 
4. Beskeder om offeret kan hurtigt offentliggøres, og kan cirkulere rundt i medierne i længere tid. 
5. Mobning kan være usynlig for de voksne. 

 
I skolen: 
I det daglige og øvrige arbejde med trivsel, har vi for øje at give eleverne kompetencer til at færdes sikkert på 
nettet, og til at skelne mellem, hvad der er i orden, og hver der ikke er i orden i den digitale kommunikation. 
Hver år bliver der afholdt møder på mellemtrinnet og i udskolingen hvor der kommer en oplægsholder udefra, 
hvor der arbejdes målrettet med at forebygge digital mobning. Derudover følger vi vores antimobbestrategi – 
også når det handler om konflikter i den digitale verden. Vi har ofte samarbejde med SSP, hvis konflikten rækker 
ud over skolens rammer, eller når vi oplever et behov for særligt tilrettelagt forebyggende forløb. 
 
 

Handleplan(forældre): 
 

• Tal først og fremmest med barnet om, hvad der er sket. Få barnet til at vise dig sms`en/opslaget og tag 
om muligt et screenshot. 

• Tag kontakt til mobberens/mobbernes forældre, hvis det drejer sig om nogle I kender. 
• Tag kontakt til skolen, hvis den digitale mobning er foregået i skoletiden, er foregået mellem to/flere 

klassekammerater, eller hvis I har brug for vejledning (klasselærer eller ledelse). 
• Er dit barn postet på et uønsket billede, findes der hjælp på sitet https://redbarnet.dk/sletdet/ 
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ØSTERMARKSKOLEN 
Telefon: 9966 8855 

oestermarkskolen.aula.dk 
facebook.com/oestermarkskolen 


