
Kursustitel: 

 

Børnefællesskaber og børns venskaber 

”Fri for mobberi”. 

Målgruppe: 

 
1 – 2 pædagogiske medarbejdere i fra hver børnehave. 

Mål: 

  
At deltagerne får teoretisk viden om og indføring i ”Fri for mobberi”. 

Hvordan du som pædagogisk medarbejder konkret kan anvende 

programmets metoder og værktøjer for at højne trivsel, styrke 

børnefælleskabet og forebygge mobning/drilleri. 

Ramme/Politisk 

strategi: 
Kurset afholdes med 1 kursusdag og 1 opfølgende kursusdag. 

Dagtilbudsloven ”børnefællesskaber” og ”børn i udsatte positioner”. 

Politisk strategi om at fremme børnenes selvværd og evne til at indgå i 
forpligtende fællesskaber. 
  

Indhold: 

 
Mary Fonden og Red Barnet står i fællesskab bag ”Fri for mobberi”, 

og det teoretiske ophæng er den systemiske og narrative tilgang. 

I børnehaven begynder børn for alvor at lege med hinanden, og her 

får de deres første erfaringer med konflikter og med følelsen af, at 

føle sig med i eller udenfor fællesskabet. At kunne knytte venskaber 

og indgå i legerelationer har afgørende betydning, både for børnenes 

trivsel, udvikling, læring og dannelse. Når du og dine kollegaer 

arbejder målrettet med at skabe fællesskaber, der er kendetegnet af 

tolerance, respekt, omsorg og mod, så bliver det trygt. 

Det er en fordel at have kendskab til kufferten fra ”Fri for mobberi”, 

den skal dog ikke medbringes på kursusdagene. Kufferten tilkøber I 

ved tilmelding. 

Indhold på 1. kursusdag: 

 Teoretisk indføring i ”Fri for mobberis” mobbesyn. 

 Praktisk indføring i materialerne. 

 Viden om og redskaber til at styrke børnefællesskabet og forebygge 

mobning. 

 Viden om hvordan du arbejder med ”Fri for mobberis” 3 målgrupper: 

børn, forældre og jer selv som fagfolk. 

Indhold på 2. kursusdag (opfølgningskursus): 

 Styrk jeres relations kompetencer. 

Bliv bevidst om, hvilke rolle jeres egen relations kompetence spiller 

for børnenes mulighed for deltagelse i fællesskabet. 

 Det gode børnemøde. 



Bliv klogere på, hvordan I skaber et konstruktivt forum med trivsel 

som omdrejningspunkt. Faldgruber og muligheder. 

 Sæt digital trivsel på dagsorden. 

Hvordan kan vi i dagtilbud arbejde med digital dannelse allerede i en 

tidlig alder. 

 Sæt rammen for det gode børnefællesskab – gruppeledelse og 

fællesskabelse. 

Konkret inspiration til gruppeledelse og fællesskabelse. 

Metode: Kurset veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser og refleksion 

over implementering af kursets indhold i den daglige pædagogiske 

praksis. 

Når I tilmelde én eller flere medarbejder fra samme dagtilbud, får I 

1 kuffert og 1 kasse bamser, som en del af kurset. 

Varighed: 

 

Der skal afsættes 2 hele kursusdage. 

Dato: 

 

Grundkursus mandag d. 13. september 2021 fra kl. 8.30 – 15.30 og 

 

Opfølgningskursus onsdag d. 7. februar 2022 9.00 – 15.00 

Sted: 

 

Brørup Hallerne 
Byagervej 3, 6650 Brørup 

Undervisere: 

 

D.13. september 2021, kl. 08.30-15.30, Katrine Johansen Eskelund 

 

07. februar 2022, kl. 09.00-D. 15.00, Hanne Damgaard Petersen. 

 

Arrangør: 

 

Kompetenceplansgruppen. 

Kontaktperson: 

 

Helle Eliasen htoe@vejen.dk Mob. 29669248 

 

mailto:htoe@vejen.dk

