Målgruppe: Voksne

Session 1

1

Vi ser op til Elevsuporterne
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter

Sessionen omfatter
Ved at etablere deres deres egen jobbeskrivelse for Elevsupporterne definerer de selv deres
rolle og ansvar i skolen og de kvaliteter og den adfærd, de som Elevsupportere skal udvise. Antimobningsstyregruppen etablerer også deres egen jobbeskrivelse, som afstikker rammerne for hvordan
de skal støtte Elevsupporterne i deres arbejde.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜

Anerkende, at det at være Elevsupporter er en meget vigtig funktion i skolen med flere ansvarsområder,
og at eleverne skal afspejle dette i deres adfærd og som rollemodeller for andre.
Definere den adfærd og de kvaliteter, som Elevsupporterne skal udvise i gruppen og på skolen.
Definere og forstå Elevsupporterens rolle.

Materialer og forberedelse

➜
➜
➜

Penne i forskellige farver og papir til alle Elevsupportere.
To store stykker papir, som eleverne kan bruge til at tegne konturerne af en krop.
Bed Elevsupporterne om at sige deres navne, hvis de er interesserede i at være formand eller
viceformand i gruppen af Elevsupportere.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (5 minutter) Resumér


Repetér hvad der blev gennemgået i undervisningsprogrammet mht. hvad Elevsupporterens rolle
omfatter.

2. aktivitet (35 minutter) Den perfekte Elevsupporter






Elevsupporterne tegner konturerne af kroppen på en af de andre i gruppen.
Inden for konturen skal gruppen nu skrive alle de roller og ansvarsområder, der følger med at være
en Elevsupporter. Uden for konturen skal de nu skrive alle de kvaliteter og færdigheder, som en
perfekt Elevsupporter skal have. (10 minutter).
Diskutér hvad der er skrevet ned og hvorfor gruppen syntes det var vigtigt (5 minutter).
Med en pen med én farve skal gruppen nu indkredse de fem roller og ansvarsområder, de føler er
de vigtigste for deres rolle. Med en pen med en anden farve skal de indkredse de ti kvaliteter og
færdigheder, de har behov for til opfyldelsen af deres fem ansvarsområder (10 minutter).
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Eleverne udarbejder nu en jobbeskrivelse for Elevsupportere baseret på de ansvarsområder,
kvaliteter og færdigheder de har indkredset (10 minutter).
Styregruppen skal gøre det samme for at fastslå, hvordan de vil understøtte eleverne i deres rolle.

3. aktivitet (5 minutter) Afstemning om Elevsupporterfunktioner


Bed eleverne om at stemme om hvem de foretrækker som formand og viceformand ved at aflevere
en seddel med navnene på til Styregruppen. Eleverne kan også tildeles andre roller, herunder
sekretær, arrangør, tidtager, så alle har et ansvar, der matcher deres kunnen.

4. aktivitet (15 minutter) Planlægning


		





		





Ved hjælp af afsnittet “Gode ideer” begynder Elevsupporterne at planlægge, hvordan de vil
introducere sig overfor medarbejderne, forældrene og eleverne.

Gode idéer til Elevsupportere
Sørg for at Elevernes jobbeskrivelse bliver til et spændende dokument, som sættes op på
skolen, indgår i skolens nyhedsbrev, slås op på skolens website og på sociale medier, så elever,
medarbejdere og forældre forstå rollerne.
Skriv løbende dagbog over hvordan du har det og om du synes du har brugt dine færdigheder og
kvaliteter i jobbeskrivelsen hver uge.
Lav en opslagstavle, der kan sættes op på et centralt sted i skolen, som fortæller andre elever
hvem Elevsupporterne er, hvor man kan finde dem og hvordan man kan kende dem på skolen.

Gode idéer til Styregruppen
Introducér et certifikat -system for dine Elevsupportere, så der er noget der kan motivere dem og
fremhæve deres indsats. Dette certifikat kan gives til de Elevsupporter, som ved afslutningen på de
10 sessioner har vist målrettethed og engagement. Der er et forslag til certifikat i ressourcepakken.
Lav et spørgeskema til Elevsupporterne så du bedre forstår hver enkelt i gruppen og hvorfor de
ønskede at blive Elevsupportere og hvad de håber at opnå med deres arbejde.
Send en e-mail til medarbejderne, så de bliver informeret om Elevsupporterne og hvordan de kan
støtte initiativet.

		

Gode ideer til forældrene



Send Elevsupporternes jobbeskrivelse hjem til forældrene med en kopi af ENABLE.
Forældrepakken. Give et overblik over hvad Elevsupporterne skal lave i de næste 10 sessioner og
spørg om de vil involveres i sessionerne eller vil understøtte initiativet på andre måder.
Elevsupporterne introducerer sig på et forældremøde.



Links til andre materialer og ressourcer:
ENABLE-kampagnemateriale: Afsnit – Hvad er mobning?
ENABLE Multi-modale aktiviteter vi ser op til Elevsuporterne
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10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.

Målgruppe: Voksne

Session 2

1

Vi ved hvem Elevsupporterne er
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter

Sessionen omfatter
Elevsupporterne ser på en velkendt kampagne fra deres land, og gennemgår, hvorfor den var så vellykket.
De anvender, hvad de har lært af deres diskussioner i forbindelse med eksempelkampagnen og overvejer,
hvordan de kan præsentere deres Elevsuppoter anti-mobbekampagne og gøre den til en succes i skolen.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜

At planlægge hvordan Elevsupporterne vil lancere deres kampagne og øge opmærksomheden om
kampagnen og sagen.
At finde frem til andre elev-ledede grupper på skolen og finde ud af, hvordan de kan arbejde sammen.
At skabe en identitet for Elevsupporterne.

Materialer og forberedelse

➜
➜
➜
➜

Penne og papir til alle Elevsupportere.
Find en sej, spændende, effektiv og omfattende kampagne, som alle, eller de fleste Elevsupportere
kender til. Det kunne omfatte en succesfuld kampagne, som skolen allerede har afviklet. Med hjælp fra
Styregruppen kunne supportergruppen selv undersøge dette og bruge eksemplerne i sessionen.
Skolens kalender med kommende begivenheder.
I denne session kan man invitere undervisere i medier og forretning som rådgivere eller de kan køre en del
af undervisningen.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (15 minutter) Hvad indgår i en succesfuld kampagne?



Vis Elevsupporterne den valgte annoncering/kampagne eller bed dem om at fortælle om, hvad de
har fundet ud af.
Spørg dem, om de alle har set den. Diskutér, hvorfor de synes, den var så vellykket, hvor de har
set kampagnen, og om de genkender brandet/organisationen i forbindelse med kampagnen. Sørg
for at de skriver nøglepunkterne ned.

2. aktivitet (25 minutter) Hvad indgår i en succesfuld Elevsupporterkampagne?
Bruge hvad de har lært i den foregående aktivitet, Elevsupportere begynder at overveje, hvordan de vil
lancere og fremme deres anti-mobbekampangne i skolen. Der er nogle ideer herunder i afsnittet “Gode
ideer”, som kan være til hjælp. Bed eleverne om at brainstorme ideer vedrørende følgende punkter:
		
•	Hvordan kan eleverne genkende Elevsupporterne på skolen? Hvordan vil de skabe en fornemmelse
af identitet?
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		•

 vilke andre elevstyrede grupper findes på skolen? Hvordan kan de arbejde sammen?
H
Hvordan vil Skolesupporterne lancere deres ideer på skolen og sørge for, at de fremstår som
nye, engagerende og spændende?

3. aktivitet (15 minutter) Planlægning


		








		



		


Når Elevsupporterne har diskuteret og brainstormet ideer til besvarelse af spørgsmålene ovenfor
kan man bede dem om at prioritere aktiviteterne og om at delegere opgaver ud til andre.

Gode idéer til Elevsupportere
Lav en video/reklame om hvem Elevsupporterne er. Den kan vises rundt om på skolen og blive
uploadet på skolens hjemmeside.
Man kan inkludere en beskrivelse i skolens nyhedsbrev og på websitet om Elevsupporterne.
Ideerne kan fremlægges for skoleledelsen og I kan introducere jer selv på det næste
medarbejdermøde.
Kom på besøg i hver klasse for at fortælle elverne om hvem I er og hvordan I vil understøtte dem.
Lancér Elevsuppoterinitiativet ved at afholde en positiv feel-good-dag eller konkurrence på hele
skolen fx. afholdes en konkurrence om at finde på et slogan eller et logo til Elevsupporterne.
Skab øget opmærksomhed om mobning på møder for hele skolen.
Støt sagen ved at køre debataktiviteten vedrørende mobning fra undervisningsdagen med hele
skolen. Man kan udvælge elever fra hver årgang og sammen med dem invitere medarbejdere,
elever og forældre til at være tilskuere.

Gode idéer til Styregruppen
Hold et møde med medarbejderne for at introducere Elevsupporternes rolle og spørg, om nogen vil
hjælpe med visse aspekter af kampagnen.
Download ENABLE-skolecertifikatet, skriv det ud og sæt det op på et iøjnefaldende sted på skolen
for at vise, at man ikke tolererer mobning på din skole og at der er forebyggende foranstaltninger til
imødegåelse af mobning.

Gode ideer til forældrene
Gennemgå skolens kalender og find ud af hvornår der afholdes begivenheder som forældre
deltager i, hvor Elevsupporterne kunne køre en session, eller komme med et indlæg for at øge
forældrenes bevidsthed om mobning.

Links til andre materialer og ressourcer:
					
					

ENABLE-kampagnemateriale: Afsnit – Hvad er mobning?
ENABLE Multimodalt aktivitetsark

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 3

(Del 1)

1

Vi forstår de studerendes
oplevelser af skolen
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter

Sessionen omfatter
Dette er en session i to dele. Første del omfatter elevernes planlægning og gennemførelse af aktiviteter i
skolen, som hjælper dem med at forstå hinandens oplevelse af skolen i forhold til venskaber, sikkerhed,
adfærd og mobning. I anden del af sessionen undersøge Elevsupporterne resultaterne, fremhæver de
vigtigste problemer på skolen og planlægger, hvordan de vil arbejde på at afhjælpe disse problemer.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜

Elevsupporterne skal stræbe efter at forstå vigtigheden af hvordan eleverne oplever i skolen, så de selv
effektivt kan støtte og uddanne deres kammerater.
At lægge en plan for hvordan Elevsupporterne før næste session vil skaffe sig større viden om hvordan
deres kammerater oplever skolen.
Styregruppen opnår herved en større indsigt i, hvordan eleverne oplever skolen.

Materialer og forberedelse

➜

Penne og papir til alle Elevsupportere.

Introduktion (5 minutter)
Introducér sessionen og forklar formålene med den.

1. aktivitet (10minutter) Elevsupporternes oplevelser af skolen


Elevsupporterne begynder sessionen med at diskutere, hvad de selv ser der foregår blandt eleverne i
skolen, på vej til/fra skolen og hvad der sker online.

2. aktivitet (25minutter) Planlægning af Elevsupporternes undersøgelse
Med baggrund i idéerne i afsnittet “Gode idéer” skal Elevsupporterne planlægge, hvordan de, i løbet
af den næste uge vil undersøge forholdene i skolen for at hjælpe dem med at besvare følgende og
lignende spørgsmål, som de finder interessante.
		
A) Er mobning et problem på deres skole?
		B) Hvis eleverne er blevet mobbede, hvilken type mobning var det, blev det meldt og blev problemet løst?
		
C) Er der nogen særlige problemer på bestemte årgange?
		
D) På hvilke af skolens områder føler eleverne sig mest/mindst sikre?
		
E) Hvad ville eleverne gøre, hvis de opdagede, at mobning forekom på skolen?
		
F) Føler eleverne sig accepterede på skolen?
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(Del 1)

		

Gode idéer til Elevsupportere



Spørgeskemaer: Udarbejd og uddel spørgeskemaer eller brug en hurtig online undersøgelse,
som eleverne kan udføre i løbet af en lektion. Man kan lave en særlig undersøgelse rettet mod
personale og forældre.
Forslagspostkasse: Opsæt en aflåst postkasse, hvor eleverne anonymt kan lægge beskeder
angående deres oplevelser på skolen og komme med forslag til hvordan skolen kan forbedres.
Udfordring: Kør en session i hver klasse, hvor man beder hver elev om på en klæbeseddel at
skrive det ned, som de kan blive bange eller nervøse for på vej til/fra skole, men også på selve
skolen. Elevsupporterne indsamler sedlerne fra eleverne og sætter dem op på en opslagstavle
uden navn på. Elevsupporterne eller lærere skiftes til at læse op fra sedlerne med en efterfølgende
diskussion med eleverne om, hvordan problemerne kunne løses.
Min Perfekte Skole: Eleverne får et stykke papir med tre kolonner på. I den højre kolonne skal
de skrive hvordan deres skole er i dag og i den venstre skriver de, hvordan deres ideelle skole ville
være. I den midterste kolonne skriver de ideer til, hvordan de kan ændre deres skole i retning af
den ideelle skole.
Elevdagbog: Giv to elever på hver årgang en dagbog. Bed dem om at notere de ting, de ser ske
blandt kammeraterne, i en given uge Sørg for at elevernes navne ikke bliver registrerede og giv
dagbøgerne til Styregruppen.








		

Gode idéer til Styregruppen



Ledelsen af Styregruppen diskuterer med de øvrige kolleger hvad de mener er de væsentligste
problemer blandt eleverne med hensyn til mobning, adfærd, venskaber og tryghed.

		

Gode ideer til forældrene



Elevsupporterne indkalder til et fokusmøde med forældrene for at klarlægge, hvad deres oplevelse
af skolen er.

Links til andre materialer og ressourcer:
					

ENABLE Multimodalt aktivitetsark

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 3

(Del 2)

1

Vi har effektive løsninger på
elevernes problemer
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter

Sessionen omfatter
Dette er en session i to dele. Første del omfatter Elevsupporternes planlægning og gennemførelse
af aktiviteter i skolen, som hjælper dem til at forstå hvordan eleverne oplever skolen i forhold til
venskaber, tryghed, adfærd og mobning. I anden del af sessionen undersøge Elevsupporterne
resultaterne, fremhæver de vigtigste problemer på skolen og planlægger, hvordan de vil arbejde på
at afhjælpe disse problemer.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜
➜

At forstå hvorledes man sorterer i og anvender de data de har indsamlet.
At opnå en bedre forståelse af hvordan eleverne opfatter skolen.
At kunne definere de centrale problemer som findes blandt eleverne, herunder fremhævelse af
årgangsspecifikke problemer.
At opstille en handlingsplan for hvordan de vil arbejde for at afhjælpe problemerne.

Materialer og forberedelse

➜
➜

Penne og flipover papir til alle Elevsupportere.
Medbring alle resultaterne af Elevsupporternes undersøgelser til sessionen.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (30 minutter) Hvordan er det at være elev på skolen?






Elevsupporterne får udleveret ark med flipoverpapir, herunder ét for hver årgang på skolen, ét til
medarbejderne og ét til forældre/omsorgspersoner.
Elevsupporterne diskuterer hvad de har fundet frem til i løbet af den seneste uge og gennemgår de
data, som de har indsamlet, fx. spørgeskemaerne.
Baseret på resultaterne fra undersøgelser etc. samt diskussioner heraf skriver Elevsupporterne
på hvert af flipover-arkene de centrale problemer, som kan udledes for hver årgang, fra forældre/
omsorgspersoner og fra medarbejderne.
Elevsupporterne prioriterer de problemer, de ønsker at fokusere på baggrund af den udarbejdede liste
og brainstormer så i forhold til aktiviteter, der kan igangsættes for at mindske problemerne på skolen.
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2. aktivitet (20 minutter) Planlægning


Elevsupporterne opstiller en tidslinje for aktiviteter/emner de for hver måned ønsker at fokusere på.
Læreren skal sikre, at denne tidslinje knyttes til deres ugentlige sessionsemne.

		

Gode idéer til Elevsupportere



Vis aktivitetstidslinjen i skolen så eleverne kan se, hvad du vil arbejde med og kan hjælpe dig, hvis
de er engagerede i særlige aktiviteter/emner.
Hvis du har indsamlet vigtige statistikker som en del af dine undersøgelser, kan du lave en matchaktivitet som et middel til at øge bevidstheden om mobning og til at informere eleverne om dine
resultater: Fremstil udskrifter med disse statistikker til eleverne og på tilhørende ark kan man vise
de udtalelser, der knytter sig til statistikkerne. Bed så eleverne om at gætte hvilken statistik der
passer til en given udtalelse. Du kan også, ved større grupper af elever, bruge håndsoprækning
eller elektronisk afstemning.



		



Gode idéer til Styregruppen
Styregruppen drøfter med resten af medarbejderne, hvilke problemer de oplever er de væsentligste
for eleverne i forhold til mobning, adfærd og venskaber.
Informér om Elevsupporternes resultater på et medarbejdermøde. Baseret på de centrale punkter,
identificeres eventuelle områder, hvor du mener, at eleverne og medarbejderne ville kunne drage
fordel af yderligere uddannelse/efteruddannelse.

Links til andre materialer og ressourcer:
					

ENABLE Multimodalt aktivitetsark

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 4

1

Vi fremmer en kultur af pro-docial
adfærd
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter.

Sessionen omfatter
Elevsupporterne vurderer hvordan skolen kommunikerer ønsket adfærd ud til eleverne og hvordan den
forstærker positiv adfærd. De designer en hel skoleaktivitet, som fremmer og tilskynder til en kultur
baseret på venlighed.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜
➜

Elevsupporterne gennemgår politikker omkring mobning og adfærd for at sikre, at de er elevvenlige,
engagerede og tilgængelige for alle.
At eleverne fremhæver hinandens styrker og kvaliteter.
At eleverne anerkender vigtigheden af at være venlige overfor hinanden.
At elevsupporterne samarbejder med Styregruppen om at planlægge en omfattende skolekampagne til
fremme af positiv adfærd.

Materialer og forberedelse

➜
➜

Styregruppen har brug for: En kuvert for hver Elevsupporter og et stykke papir.
Kopier af alle politikker eller dokumenter som nævner mobning og adfærd.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (15 minutter) Komplimenter




Bed Elevsupporterne om at anbringe sig i en rundkreds og giv hver af dem en kuvert med to
stykker papir.
Bed dem om at rive et stykke papir af og lægge en kompliment i en kuvert hos personen til højre
for dem, til venstre for dem, overfor og yderligere én person i rundkredsen.
Giv dem et minut til at læse de modtagne komplimenter og spørge dem så om, hvordan
modtagelse af en kompliment påvirkede dem. Spørg dem, om de mener, at skolen ville være
bedre, hvis man gjorde sådan hver dag.

2. aktivitet (20 minutter) Fremme af positiv adfærd i skolen




Tag en diskussion med eleverne om, hvordan de mener, at skolen fremmer den type adfærd, der
forventes af dem, og hvordan de mener, at dette kunne forbedres.
Vis Elevsupporterne politikkerne eller dokumenter vedrørende mobning og adfærd. Bed
Elevsupporterne om at gennemgå disse og komme med forslag til, hvordan de kan forbedres.
Bed Elevsupporterne om at komme med idéer til, hvordan disse kan udbredes til andre elever på
skolen. Få hjælp i afsnittet “Gode idéer”.
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3. aktivitet (20 minutter) Planlægning af en kampagne


Udarbejd en omfattende skolekampagne, der opfordrer eleverne til at være venlige over for
hinanden, at respektere hinanden og hjælp ydermere med at kommunikere den ønskede adfærd
ud til eleverne. Der er eksempler i afsnittet “Gode ideer”.

		

Gode idéer til Elevsupportere



Udarbejd en erklæring, gældende for hele skolen, som beskriver, hvordan eleverne bør opføre
sig i skolen. Bed hver klasse eller årgang om at bidrage med en linje til denne erklæring.
Elevsupporterne udvælger de linjer, de mener, skal indgå i erklæring. Når det er færdigt, beder man
alle elever, forældre/omsorgspersoner og medarbejdere om at underskrive erklæringen.
Kør en konkurrence på hele skolen om at finde på en kreativ måde at fremvise erklæringen på et
prominent område i skolen, fx. en video, pauseskærm, plakat, sang.
Opsæt en kopi af erklæringen i receptionen på skolen for at hjælpe folk med at forstå kulturen og
etikken i skolen.
Kør en aktivitet: “gå over denne linje” for at hjælpe eleverne med at forstå hvilken adfærd, der er
hhv. acceptabel og uacceptabel. Tegn en lang streg på gulvet. Læs forskellige eksempler på ting
elever siger til hinanden og bed eleverne om at afgøre, om adfærden som beskrives i eksemplet er
acceptabel. Er det tilfældet stiller man sig på venstre side af linjen, hvis den er hverken eller stiller
man sig på linjen, er den uacceptabel, stiller man sig til højre for linjen.
Hver uge noterer Elevsupporterne sig hvilke elever de ser være venlige mod andre. Ved slutningen
af ugen får disse elever en eller anden passende belønning/anerkendelse.
Hold en “Pay it Forward” uge med fokus på venlighed. Dette involverer at elever, medarbejdere og
forældre/omsorgspersoner udviser en tilfældig venlighed over for en eller anden og skriver den ned
på et stykke papir. Hvis en person bliver genstand for en sådan venlighed, skal de selv udvise en
tilfældig venlighed over for to personer. Ved slutningen af ugen indsamles alle sedler, der beskriver
de vilkårlige venlige handlinger og de sættes op på en venligheds-væg. Du kan evt. give en præmie
til den klasse, som har udvist de fleste venligheder.








Gode idéer til Styregruppen



Hvis en elev træder ved siden af, henvises til erklæringen og man minder dem om, hvad de skrev
under på.
Alle medarbejdere opfordres til at underskrive erklæringen.

		

Gode ideer til forældrene




Send erklæringen hjem så forældre/omsorgspersoner også kan underskrive den.
Tilskynd forældre/omsorgspersoner til at involvere sig i “Pay it Forward”-ugen, venligheder fra deres
side kunne bidrage til skolen på en eller anden måde.



Links til andre materialer og ressourcer:
			
			
			

ENABLE-kampagnemateriale: Afsnit – At hylde forskelleGreater Good Project, Berkeley
University: At anspore til venlighed hos børn, pp. 53 & 54Pay it Forward:
http://payitforwardday.com/
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10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.

Målgruppe: Voksne

Session 5

1

Vi opfordrer elever til at udtale sig
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter.

Sessionen omfatter
Elevsupporterne undersøger, hvordan de kan forbedre elevernes nuværende muligheder for at melde
om mobning og eleverne tilskyndes til at bruge dem, hvis de har brug for at tale med nogen.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜
➜

At definere hvem Elevsupporterne kunne tale med på skolen, men også uden for skolens rammer i
tilfælde af problemer.
At forstå de faktorer, som kan bevirke, at en elev ikke fortæller om mobning.
Gennemgå de måder, hvorpå elever kan melde om mobning i skolen og opstil en liste over ideer til
forbedringer.
Planlæg aktiviteter, som Elevsupporterne kan lave på skolen for dels at vise eleverne de mulige kanaler,
ad hvilke man kan rapportere om mobning og dels at tilskynde dem til at tale.

Materialer og forberedelse

➜
➜

Penne og papir til alle Elevsupportere.
Enkeltheder om skolens rapporteringssystem.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (15 minutter) Support networks






Bed eleverne om at tegne et omrids af deres hånd på papiret.
Eleverne skriver nu inde i omridset af fingrene navnene på tre personer på skolen og to personer uden
for skolen de kan tale med, hvis de har et problem.
Gør det klart for dem, at det er deres supportnetværk.
Nu skal Elevsupporterne udføre en tilsvarende aktivitet, men de skal forestille sig at de er en elev, der er
ved at blive mobbet og de skal så tænke på det supportnetværk, de ved findes på skolen.
Spørg eleverne hvor nemt det var at udføre hver enkelt aktivitet og diskutér med dem, hvorvidt der er
mere, der kan gøres på skolen for at tydeliggøre, hvilke personer på skolen eleverne kan henvende sig
til.

2. aktivitet (20 minutter) At rapportere er at supportere




Del Elevsupporterne i grupper på tre, og giv hver gruppe et stykke papir.
Tegn et kryds på papiret så siden deles i fire sektioner.
Bed Elevsupporterne om at sætte sig selv i rollen som en person, der bliver mobbet og i den øverste
venstre firkant skrive alle de grunde, der kan hindre dem i at rapportere mobningen.
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Resumér hvad idéen om en tilskuer går ud på.
Elevsupporterne udfører samme aktivitet, men sætter sig selv i rollen som tilskuere og skriver alle de
grunde, der kan hindre dem i at rapportere mobning i nederste venstre kvadrat.
Elevsupporterne deler deres tanker med de andre grupper.
I det øverste højre og nederste højre kvadrat skal eleverne nu brainstorme ideer til, hvordan de kan
anspore elever og tilskuere til at rapportere mobning.

3. aktivitet (20 minutter) Planlægning


Ved hjælp af afsnittet “Gode ideer” skal Elevsupporterne planlægge aktiviteter omfattende hele
skolen for at tilskynde eleverne til at sige frem og støtte hinanden.

		

Gode idéer til Elevsupportere



Find ud af hvilke berømtheder, der er blevet mobbet online og offline, og som siden har fortalt om
deres oplevelser. Fortæl om deres historier på et møde for hele skolen eller i form af en udstilling for
at opfordre og inspirere eleverne til at tale om mobning.
Understreg for eleverne de forskellige måder hvorpå de kan melde om mobning i skolen, herunder
eventuelle nye tiltag, som Elevsupporterne vil indføre.
Besøg forskellige klasser og bed dem om at udføre øvelsen med hånden, fingrene og navnene.
Hold et møde for hele skolen om hvad eleverne kan gøre, hvis de er bekymrede for, at en elev er
blevet mobbet eller har et problem.
Kør en kampagne omkring det at være en god kammerat, hvori man fremhæver vigtigheden af at
støtte andre.
Uddel visitkort til nye elever på skolen, som fortæller dem, hvem Elevsupporterne er, hvordan
de kan hjælpe eleverne, og hvem eleverne kan tale med på og uden for skolen, hvis de har et
problem.







		

Gode idéer til Styregruppen



Hold et møde med andre medarbejdere på skolen for at sikre, at der er en sammenhængende
holdning med hensyn til elevers rapportering om mobning og for at fremhæve vigtigheden af at
alle rapporteringer behandles. Personalet kan gennemdrøfte forskellige scenarier og hvordan de vil
reagere på dem.
Medarbejderne får Elevsupporternes syn på hvad det er, de føler hindrer eleverne i at rapportere
mobning, hvorefter medarbejderne kan diskutere, hvordan man kan bekæmpe hindringerne.



Links til andre materialer og ressourcer:
					

ENABLE Multimodalt aktivitetsark

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 6

1

Vi støtter effektivt sårbare
studerende
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter.

Sessionen omfatter
Elevsupporterne bruger rollespil for at igangsætte en diskussion omkring hvad de bør gøre, hvis og når
en elev rapporterer om mobning. De skal diskutere den bedste reaktion, spørgsmål om fortrolighed,
kropssprog og selve rapporteringen.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜

At diskutere hvilken type af problemer elever kan fortælle en Elevsupporter om.
At Elevsupporterne klargør sig, hvad en effektiv og passende reaktion ville være på, at elever fortæller
dem om denne type af problemer.
At opstille et rutediagram/tankeproces til at hjælpe Elevsupporterne med at finde ud af, hvordan og
hvornår de skal videregive en hændelse til en medarbejder og hvordan proceduren er.

Materialer og forberedelse

➜
➜
➜
➜

Styregruppen sammensætter tre scenarier, som involverer rapportering fra elever af tre forskellige
typer af hændelser til Elevsupporterne. Scenarierne bør omfatte:
En elev der rapporterer om en hændelse på lavt niveau, som ikke indeholder fortrolige oplysninger
og er velegnet til at Elevsupporterne behandler den uden at en voksen involveres.
En elev der rapporterer om en hændelse, hvori de videregiver visse fortrolige oplysninger, men der
er stadig rum til involvering af både Elevsupporterne og en medarbejder.
En elev der rapporterer om en hændelse på et niveau som betyder at der afsløres meget fortrolige
oplysninger, som, hvis de ikke videregives, kan kompromittere deres og andres sikkerhed.
Definition: Fortrolige oplysninger – personlige oplysninger, der er private, følsomme og som kan
belaste eller forvolde skade på en person hvis de bliver åbent kendte.

Introduktion (5 minutter)

➜
➜

Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.
Forklar Elevsupporterne hvad der menes med fortrolige oplysninger.

1. aktivitet (5 minutter) Rapportering til Elevsupporterne


Uden at nævne nogen navne diskuterer man, om nogen har henvendt
sig til dem og nævnt episoder med mobning.

2. aktivitet (35 minutter) Effektiv elevsupport



Vælg seks elever, som er villige til at deltage i et rollespil.
Opdel gruppen på seks i to grupper à tre og kald dem Gruppe A og gruppe B. Giv hver elev i
gruppen ét af scenarierne og bed dem om at ikke at vise det til nogen.
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Fortæl eleverne, at gruppe A skal spille rollen som en elev, der bliver mobbet og som rapporterer
mobningen og at gruppe B vil spille rollen som den Elevsupporter, som gruppe A melder om
mobning til. Sammensæt elever fra gruppe A, med elever fra gruppe B.
 Forklar eleverne, at de kommer frem parvist og at eleven fra gruppe A skal agere ifølge deres
scenarie og eleven fra gruppe B skal så reagere på scenariet med, hvad de mener er den mest
effektive reaktion.
 Fortæl eleverne fra gruppe B, at de, når de reagerer, har brug for at overveje:
		• Hvad vil deres umiddelbare reaktion være overfor eleven.
		• Om scenariet omfatter eventuelle oplysninger, der skal videregives til en medarbejder og
hvordan de vil gøre det.
		• Det kropssprog, der skal bruges, f. eks. øjenkontakt, åbent kropssprog, vise engagement.
 Bed eleverne om at udføre hver deres rollespil og bagefter diskuterer man, hvad var godt i
gruppe B’s reaktion og hvad der kunne have været ændret/forbedret vha. punkterne ovenfor. Vær
opmærksom på at fremme de positive, ikke de negative forslag til eleverne i gruppe B.
 Sørg ved slutningen af sessionen for at alle elever er klare over, hvad en effektiv reaktion er og
hvornår og hvordan de skal videregive hændelsen til en medarbejder.


3. aktivitet (10 minutter)


		





Hvis der er tid til sidst, kan man bede Elevsupporterne om at angive de faktorer man skal tænke
over, når en elev rapporterer om mobning til dem for at hjælpe Elevsupporterene med at klargøre,
hvad den bedste reaktion vil være.

Gode idéer til Elevsupportere
Kig på nogle af de bekymringer/overvejelser, der blev rejst af eleverne i Session 3. Medtag nogle af
de bekymringer/overvejelser og fortæl om rådene fra Elevsupporterne i skolens nyhedsbrev, på en
opslagstavle, på skolens hjemmeside eller på skolens sociale netværk.
Opret en liste over samtale-igangsættere, som Elevsupporterne og andre elever på skolen kan
bruge, hvis nogen ser ud til at være ensomme.
Design en folder til elever og forældre/omsorgspersoner, som informerer dem om de muligheder
eleverne har for at rapportere om mobning.

		

Gode idéer til Styregruppen



For at sikre, at medarbejderne reagerer effektivt på elevernes beretninger om mobning, beder man
en gruppe elever om at lave en liste over, hvori en effektiv/ineffektiv medarbejderrespons på en
rapportering mobning består. En effektiv medarbejderrespons kan fx. omfatte: “man lyttede til og
troede på mig, det blev fulgt op, man fortsatte med at holde øje med, om jeg var OK. Sæt listen op
på lærerværelset og tal med personalet om den for at styrke grundlaget for effektive og passende
reaktioner og til refleksion over hvordan disse svarer til etikken og værdierne i skolen.

Links til andre materialer og ressourcer:
ENABLE – Ledelsesresumé
ENABLE SEL Lektion: Lektion 4 – Aflæsning af følelser i sociale situationer
Kampagnemateriale: Diana Award – kampagnemateriale til elever
Greater Good Project, Berkeley University: Aktiv lytning og kropssprog s. 23 – 24
10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 7

1

Vi hylder individualitet
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter.

Sessionen omfatter
Elevsupporterne sætter sig selv i rollen som mobbeoffer, for at undersøge den effekt, som mobning kan
have på en person, herunder den virkning, det kan have på deres følelser. Diskussion af de former for
støtte, som de kan yde disse elever, herunder at udarbejde en liste med ideer til aktiviteter, som de kan
involvere sådanne elever i for at bekæmpe/reducere effekten af mobning og tilskynde enkeltpersoner til
at være stolte over deres egenart.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜
➜

At Elevsupporterne kan udvise empati med mennesker, der er blevet eller er ved at blive mobbet.
At udarbejde en liste over de virkninger, som mobning kan have for en person, så eleverne bedre forstår,
hvordan de effektivt kan støtte de elever, der er blevet mobbet.
At identificere indvirkninger og følelsesmæssige påvirkninger af mobning, som Elevsupporterne kan
bidrage med at bekæmpe.
At oprette en liste over aktiviteter som Elevsupporterne kan iværksætte i forhold til elever, der er blevet /
bliver mobbet for at støtte dem og reducere effekten af mobning og at tilskynde dem til at være stolte
over, hvem de er.

Materialer og forberedelse

➜

En pakke klæbesedler og papir og blyant.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (15 minutter) Effekten af mobning







Bed en elev om frivilligt at træde frem og blive dækket af klæbesedler som beskriver
konsekvenserne af mobning.
Giv hver elev to klæbesedler og skrivegrej.
Opdel gruppen op i to og kald dem gruppe A og gruppe B. Fortæl gruppe A, at de på deres
klæbesedler skal skrive konsekvenserne af mobning bortset fra, hvad der vedrører elevens
følelser, dvs. indvirkning på deres skolearbejde, pjækkeri, tvivl på sig selv. Gruppe B skriver hvilke
følelsesmæssige virkninger af mobning en person kan opleve fx. angst, ensomhed og isolation.
Bed A-gruppen om at sætte deres sedler på venstre side af den frivillige og gruppe B om at sætte
deres på den højre side.
Hele gruppen stiller sig så omkring den frivillige og læser, hvad der er blevet skrevet på de
forskellige klæbesedler.
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2. aktivitet (20 minutter) At reducere virkningen af mobning





Læg nogle ark papir på et bord i nærheden af den frivillige.
Bed eleverne om blandt sedlerne at vælge de konsekvenser af mobning, herunder følelser, som de
mener, at de kan hjælpe eleverne med f. eks. ensomhed, lavt selvværd. Sæt hver enkelt af disse på
et af papirarkene på bordet, en klæbeseddel på hvert ark.
Lad eleverne gå tilbage i de to grupper og fordel arkene imellem dem. I deres grupper skal de
nu nævne de aktiviteter, som de kunne involvere mobbede elever i, for at bekæmpe/reducere
virkningen af mobning. Se fx. på nogle af eksemplerne fra de “Gode ideer” nedenfor.

Gode idéer til Elevsupportere













Start et mentorprogram, så man ugentligt mødes med de elever, der bliver mobbet og holder øje
med dem på og omkring skolen.
Bed eleven om at tegne kroppens omrids. På indersiden beder man dem om at skrive 3 ting, de er
stolte af, 3 færdigheder, de har, og 3 aktiviteter, som gør dem glade og 3 ting de kan lide ved deres
udseende.
Elevsupporterne aftaler et hemmeligt signal med enhver elev, der har problemer i skolen, så
Elevsupporterne bliver klare over om de har en god dag eller de har behov for at snakke. Det kan
være noget så simpelt som en tommelfinger, der vendes opad eller nedad.
Bed eleverne om, på baggrund af billeder fra blade og lign., at lave en collage af ting, der gør
dem specielle og unikke, baseret på hvem de er og hvad deres interesser er. Elevsupporterne kan
komme med input hertil for at øge elevernes selvtillid.
Giv eleven et stykke papir, der er delt op i fire. I øverste venstre hjørne beder man dem om at
notere eventuelle aktiviteter i skolen, de ikke kan lide. I nederste venstre hjørne beder dem om
at skrive, hvordan disse aktiviteter får dem til at føle sig tilpas. I øverste højre hjørne beder man
dem om at skrive de aktiviteter i skolen, de kan lide. I nederste højre hjørne beder man dem om
at skrive, hvordan disse aktiviteter får dem til at føle sig tilpas. Bed nu eleverne om at matche de
aktiviteter der kan få dem til at føle sig glade, hvis de oplever de negative følelser på venstre side af
papiret.
Kør en frokost-efter-skole-klub, der er åben for alle og involverer forskellige aktiviteter. Sørg for,
at der både er Elevsupportere og en medarbejder til stede. Dette vil give elever, der føler sig
ensomme mulighed for at møde nye mennesker og tale med en Elevsupporter, hvis de har behov
for det.
Snak med eleverne for at finde ud af hvilke teknikker eller aktiviteter, de anvender for at forbedre
deres humør når de føler sig nede, fx. at lytte til musik, dyrke sport, tale med en ven eller et
familiemedlem. Lav en udstilling, der viser disse teknikker på skolen.

		
		
		
		

Links til andre materialer og ressourcer:
ENABLE SEL Lektion: Lektion 6 – Hvordan jeg styrer mine følelser
ENABLE-kampagnemateriale: Afsnit – At hylde forskelle
Greater Good Project, Berkley University: Bedst mulige fremtid,
s. 35-36. Fælles identitet, s. 104-105.

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 8

1

Vi tager os af hinanden
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter.

Sessionen omfatter
Elevsupporterne skal bruge scenarierne i materialet med gruppemobning, for derigennem at blive klar
over, hvornår det er passende, evt. ikke passende for dem at gribe ind i en situation. De skal opstille
en liste med forhold de skal overveje i forbindelse med at afgøre, om de skal gribe ind i en situation
eller ikke. Elevsupporterne skal også udarbejde en liste med direkte og indirekte handlinger, som de og
andre elever kan foretage sig for at blive indgribere, ikke tilskuere til mobning.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜
➜
➜

At diskutere forskellige typer af gruppemobningsscenarier.
At undersøge og forstå, hvornår det er passende for Elevsupportere at gribe ind i en
gruppemobningssituation og at erkende nogle af udfordringerne ved direkte involvering.
At kunne genkende de direkte og indirekte handlinger, som kan bruges til at støtte andre elever på skolen.
At oprette en liste over faktorer, som vil hjælpe dem til at blive klare over, om det er hensigtsmæssigt for
dem at involvere sig i en gruppemobningssituation.
At eleverne bliver klare over, hvordan forskellige personer, som er involverede i gruppemobning selv
oplever det.

Materialer og forberedelse

➜

➜

Baseret på de undersøgelser, som Elevsupporterne har foretaget opstiller man to realistiske scenarier
for gruppemobning, som Elevsupporterne kan støde på i skolen. Det første scenarie skal være egnet til
intervention fra Elevsupporterne, fx. oplevelse af at en gruppe holder nogen udenfor, og det andet skal
være et scenarie, som kræver, at Elevsupporterne får en medarbejder til at tage affære, fx. ved fysisk
mobning. Du kan finde videoeksempler online til at repræsentere de forskellige scenarier.
I denne session kan du opfordre en dramalærer til at komme med råd eller evt. til at køre en del af mødet.
I.	
Definition af en fastfrysning – eleverne bruger deres krop til at skabe et fastfrosset og
lydløst billede, som repræsenterer et bestemt scenarie.
II. Definition af en tilskuer - en person, der er vidne til eller hører om et mobbescenarie,
men ikke støtter offeret.
III. Definition af en indgriber – en person, der er vidne til eller hører om et
mobbescenarie og hjælper ofret, enten direkte eller indirekte.

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.
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1. aktivitet (55 minutter) ) Fastfrysning










		

Bed eleverne om at være frivillige til fastfrysningsøvelsen, afhængigt af hvor mange forskellige roller, der
er i de to forberedte scenarier.
Fordeling af de elever, som har tilbudt at påtage sig en rolle fra et af de to scenarier.
Forklar, hvad man forstår ved direkte og indirekte handlinger.
Man skiftes til at læse de enkelte scenarier op. Efter hvert scenarie beder man eleverne om at skabe en
fastfrysning, som repræsenterer det pågældende scenarie.
Gå rundt mellem eleverne og bed dem om at beskrive, hvordan den person de gengiver, kan føle i dette
scenarie.
Bed de Elevsupportere, som ikke er involverede i fastfrysningen, om at træde ind i fastfrysningen og
diskutere både de direkte og indirekte handlinger, som kan forbedre situationen. Anspor dem til at
tænke på nogle af de risici og udfordringer, som kan være forbundet med at intervenere.
Baseret på diskussionerne laver man en liste med de situationer, som er og ikke er passende for
Elevsupporterne at gribe ind i, og hvad de skal overveje, inden de griber ind.
Lav en liste med indirekte og direkte handlinger, som Elevsupporterne og eleverne kan gribe til, hvis
de bliver opmærksomme på hændelser på skolen. Brug afsnittet “Gode ideer” som støtte for denne
aktivitet.

Gode idéer til Elevsupportere

Direkte handlinger, som en indgriber kan benytte:
 Tilbyde venskab. Lade offeret forstå, at du ved hvad vedkommende går igennem. Det kan ske ved
blot at spørge om vedkommende er OK og at lade den pågældende vide, at du er der og gerne vil
tale med ham/hende.
 Husk altid at indberette enhver offline eller online mobning du ser til en Elevsupporter eller en
medarbejder under hensyntagen til forholdene i Session 6.
 Bliv venner med ofret. Hvis vedkommende lader til at være ensom, kan du spørge om han/hun vil
sidde sammen eller lave noget sammen med dig. Det er meget mindre sandsynligt, at en elev bliver
mobbeoffer, hvis vedkommende er sammen med en gruppe eller med en anden person.
 Deltag ikke i mobningen. Selv om du bare står i nærheden, ser til eller griner, vil du stadig derved
fremme mobningen og give mobberen et publikum.
 Respekt for hinandens forskelle. Døm ikke nogen, fordi de muligvis ser anderledes ud og har
anderledes interesser.
 Tænk over, hvordan du ville have det, hvis du var offeret og hvordan du ønsker at blive behandlet.
 Få dine venner og dem, der ser på, til at forlade scenen for mobningen. Hvis mobberen ikke har et
publikum, er det mindre sandsynligt, at de mobber.
 Prøv at forstå mobberen, som ofte også selv har brug for støtte. Find ud af grundene til at de
mobber og hjælp med at løse op for de grundlæggende problemer.
Fortæl andre om disse handlinger for at tilskynde dem til at være indgribere i forhold til mobning.

		
					
					

Links til andre materialer og ressourcer:
ENABLE SEL Lektion: Lektion 7 – Frøene lægges
Greater Good Project, Berkeley University: At føle sig støttet, pp. 60 & 61

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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Målgruppe: Voksne

Session 9

1

Vi er indgribere, ikke tilskuere til
mobning
Anslået varighed: 1 hour with follow on activities

Sessionen omfatter
Elevsupporterne ser nøjere på gruppemobningsscenariet. De skal kategorisere de forskellige tilskuerroller
og undersøge, hvordan disse roller bidrager til mobningen. På baggrund af denne information planlægger
de en kampagne for hele skolen, som vil tilskynde alle på skolen til at tage stilling mod mobning.

Formålet med sessionen

➜
➢
➢

At forstå dynamikken i gruppemobning og at kunne identificere de forskellige tilskuerroller.
At Elevsupportere bliver i stand til at erkende betydningen af at påvirke tilskuernes adfærd for at reducere
mobning.
At planlægge en kampagne for hele skolen, som hjælper skolen med at forstå betydningen af hhv. en
tilskuer og en indgriber og fremhæver betydningen af at tage afstand fra mobning.

Materialer og forberedelse

➜

Forbered et gruppemobningsscenarie, der involverer hver enkelt af tilskuerrollerne nedenfor;: sørg for papir
og blyant til hver Elevsupporter. Du kan bruge et online video-klip til at gengive dette scenarie.
Definition af tilskuerroller: Forsvarer – støtter aktivt offeret og forsvarer vedkommende.
Hjælper – hjælper mobberen med mobningen.
Forstærker – understøtter mobningen ved at heppe på eller grine.
Udenforstående – en person, der ikke reagerer på eller deltager i mobningen.

Introduktion (5 minutter)

Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (35 minutter) En tilskuers rolle










Hver af de studerende får et stykke papir og skrivegrej.
Bed dem om på deres papir at lave fire kolonner og at sætte én af de følgende tilskuerroller i hver kolonne:
Hjælper, Forstærker, Udenforstående og Forsvarer Bed dem om at skrive definitionerne over hver kolonne
og tjek, at de forstår betydningen af hver rolle.
Gennemgå kort konceptet: indgriber og tilskuer. De kan skrive definitionerne af disse ord på deres papir.
Forklar, at du vil læse gruppemobbescenariet for Elevsupporterne, som omfatter hver af rollerne, som er
skrevet på deres papir. Elevsupporterne skal skrive det navn fra scenariet, som svarer til en af rollerne,
og grundene til at de har valgt dette navn f. eks. er X forstærkeren i scenariet fordi han/hun heppede på
mobningen og tog en video af det, som han/hun delte på sociale medier.
Diskutér med eleverne de navne, der er knyttet til hver enkelt rolle og årsagerne til det.
Eleverne skal så markere, om personerne i scenariet var tilskuere eller de var indgribere
Spørg eleverne om de tror at scenariet ville være anderledes, hvis Hjælper, Forstærkeren og den
Udenforstående opførte sig anderledes. Mener de, at mobberen stadig ville mobbe ofret?
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Session 9
2. aktivitet (20 minutter) At gøre Tilskuere til Indgribere


Giv Elevsupporterne den opgave i forbindelse med planlægningen af en kampagne, der løber
over en uge, at undervise deres kammerater, forældre/omsorgspersoner og medarbejdere i, hvad
en tilskuer/indgriber er, i betydningen af at være en indgriber over for mobning med henblik på at
mindske fænomenet og hvordan nogen kan være tilskuere/indgribere overfor mobning. Del nogle
af de “Gode ideer” nedenfor med gruppen for at hjælpe dem.

		

Gode idéer til Elevsupportere

Ved hjælp af listen over direkte og indirekte handlinger, som Elevsupporterne lavede i Session 8,
køres en samling eller der laves en præsentation med de handlinger, som eleverne kan sætte i
værk, så de bliver indgribere overfor mobning både offline og online.
 Opret en erklæring, som elever underskriver, hvis de forpligter sig til at blive indgribere. Der kan
laves en video, oprettes en væg for indgribere, lave opslag i receptionen med sigte på at forældre/
omsorgspersoner og besøgende kan underskrive erklæringen.
 Bed eleverne om at fortælle om eksempler på, hvornår de var indgribere i forhold til mobning enten i eller uden for skolen og lav et opslag herom. Sørg for, at personerne i deres eksempel forbliver anonyme.
Socialt eksperiment
 Kør et lille socialt eksperiment i skolen for at få eleverne til at overveje og reflektere over, hvad de
gør, når de ser mobning ske eller ser nogen i en sårbar situation. Idéen med dette er at fremme
en støttende kultur i skolen. Man fortæller dernæst eleverne om det sociale eksperiment fx. på en
samling, et skolemøde, i skolens nyhedsbrev og de opfordres til at tænke over, hvad de gjorde, da de
så det ske. Alle, der hjalp til eller var indgribere vil modtage et eller andet tegn på venlighed/certifikat.
Eksempler på sociale eksperimenter kunne være:
		• En elev sidder for sig selv og spiser frokost og ser foruroliget ud; læg mærket til om nogen går
hen til vedkommende eller spørger, om de er OK.
		• En lærer taber sine papirer på gangen; er der nogen elever, der hjælper med at samle dem op?
		• I et kontrolleret miljø driller man en eller anden, eller skubber til en eller anden i kantinekøen eller
på vej til time og man ser, om der er nogen, der skrider ind. Dette må kun gøres med tilladelse
fra medarbejderne og eleverne.


		

Gode idéer til Styregruppen



Spørg medarbejderne om de føler, at de har viden, færdigheder og selvtillid nok til at være indgribere
overfor mobning i skolen og om de effektivt kan behandle hændelser vedrørende adfærd og mobning.
Alle medarbejdere opfordres til at underskrive indgriber-erklæringen.



Gode ideer til forældrene




Bed medarbejderne om at stille eleverne den opgave at gå hjem og spørge deres forældre/
omsorgspersoner om: a) en anden har stillet sig på deres side i en svær situation og b) om de har
været indgribere overfor mobning eller har stillet sig på en andens side.
Send en kopi af indgriber-erklæringen hjem til forældre/omsorgspersoner og forklar baggrunden
for den. Hvis Elevsupporterne har sat erklæringen op i receptionen, tilskyndes forældre/
omsorgspersoner til at underskrive den.
		

Links til andre materialer og ressourcer:
ENABLE SEL Lektion: Lektion 8 – Arbejde i det skjulte, taktik
ENABLE Multimodulært aktivitetsark
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10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.

Målgruppe: Voksne

Session 10

1

Vi anerkender elevernes bidrag til
skolens fællesskab
Anslået varighed: 1 time med foreslåede ekstra aktiviteter.

Sessionen omfatter
Elevsupporterne skal reflektere over, hvad de har opnået i løbet af de sidste ni sessioner og se på den
indflydelse, de har haft på skolen. De vil gennemgå hvad de har lært om skolen og identificere eventuelle
områder omkring mobning og adfærd, som de stadig skal arbejde med.

Formålet med sessionen

➜
➜
➜

At Elevsuporterne anerkender de færdigheder, kvaliteter og den viden, som de har opnået i løbet af de
seneste 9 sessioner.
At fremhæve de konsekvenser, som Elevsupporterne har haft på skolen, og områder, de stadig skal arbejde med.
At udarbejde en plan for møder og for det arbejde, som Elevsupporterne skal udføre i løbet af de næste to
måneder.

Materialer og forberedelse

➜
➜

Niveau 2-certifikat for Elevsupportere
Flip-over og penne

Introduktion (5 minutter)
Introduktion til sessionen og forklaring af formålet med den.

1. aktivitet (20 minutter) Overvejelser over Elevsupportersessionerne





Forklar gruppen, at dette er den sidste session, men at deres arbejde som Elevsupportere vil fortsætte.
Bed Elevsupporterne om at sætte sig i en cirkel. Bed dem om at gå omkring i gruppen og at give
ét eksempel på, hvordan de har hjulpet en eller anden i kraft af deres rolle som Elevsupportere, én
færdighed eller viden, som de har opnået i kraft af denne rolle og hvad de føler er det mest vellykkede,
som Elevsupporterne har opnået indtil nu. Styregruppen kan komme med eksempler her.
Bed Elevsupporterne om at diskutere følgende: A) hvad de har fundet ud af om skolen under
deres ni sessioner, B) hvad de har opnået som et team. Lav to separate lister på to stykker af
flipoverpapir.

2. aktivitet (30 minutter) At planlægge i forvejen
Lad Elevsupporterne se på listen nedenfor og bed dem om at sætte et kryds eller flueben ved de
udtalelser, de er enige i :
		
	Elevsupportere, elever og forældre forstår, hvad mobning er, og de konsekvenser det kan have for
en person.
		
	Elevsupportere er rollemodeller for andre elever.


21 | SESSION 10 Vi anerkender elevernes bidrag til skolens fællesskab

Session 10
		
	Elever, medarbejdere og forældre/omsorgspersoner kender Elevsupporterne, og ved, hvad deres
rolle er på skolen.
		
	Elevsupporterne og medarbejderne forstår elevernes oplevelse af skolen i forhold til mobning og
adfærd.
		
	Elevsupporterne har fremlagt effektive løsninger på elevernes problemer omkring mobning og
adfærd.
		
	Eleverne opfordres til at udtale sig om mobning og ved, hvem man skal tale med i tilfælde af
problemer.
		
 Elevsupporterne ved hvad de skal gøre, hvis en elev rapporterer om mobning.
		
 Skolen opfordrer eleverne til at være stolte over, hvem de er, og at respektere hinandens forskelle.
		
	Elevsupporterne og andre elever forstår, hvornår og hvordan de kan fungere som indgribere over for
mobning.
		
	Elever, medarbejderne og forældre/omsorgspersoner forstår den type adfærd, der forventes i skolen
og er klare over, at mobning ikke tolereres.
 Forklar, at det ikke er afgørende at Elevsupporterne er enige i alle udtalelserne på dette stadie, da de
kun er i de tidlige faser af deres rolle. Fremhæv de udtalelser, som de ikke har krydset af og planlæg,
hvad de kan gøre i fremtiden for at arbejde hen imod disse.
 Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du nu udlevere ENABLE-kampagnematerialet og bede dem om
at vælge eventuelle kampagner, som de mener ville være til gavn for skolen.
 Bed Elevsupporterne om at arbejde sammen om at opstille en tidslinje for de næste 6 måneder og at
udpege centrale aktiviteter eller kampagner, som de vil køre på deres tidslinje. Sidst på tidslinjen beder
man dem om at lave en liste over de vigtigste ting, som de på det tidspunkt ønsker at have opnået.

3. aktivitet (5 minutter) At hylde Elevsupporterne


		





		



Vis Elevsupporterne deres certifikat, niveau 2.

Gode idéer til Elevsupportere
Fejring af hvad Elevsupporterne har opnået ved at lave en tidslinje, der viser deres aktiviteter.
Tidslinjen opsættes på et centralt sted på skolen. Sæt billeder på tidslinjen.
Lav en undersøgelse for at finde ud af, hvilke virkninger Elevsupporterne har haft på skolen indtil
nu.
Vis venlige elever anerkendelse på skolen ved at uddele “belønninger” for udvist venlighed på
fællessamlinger.
Indfør venlighedskort i hver klasse, så undervisere kan belønne venlige elever.

Gode idéer til Styregruppen
Vis anerkendelse af Elevsupporternes hårde arbejde ved formelt at give dem deres certifikat på et
møde for hele skolen. Man kan også invitere forældre/omsorgspersoner til mødet.
Underbyg Elevsupporternes selvtillid og hjælp med fortsat at motivere dem i deres arbejde ved at
give dem feedback fra medarbejdere på den indflydelse, de har haft.

			

Links til andre materialer og ressourcer:
ENABLE-kampagnemateriale
10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder
og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere.
Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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