
SMTTE-MODEL på Fri For Mobberi (FFM) 
 

 
Sammenhæng: 
 
Vi vil fortsætte det projekt der blev søsat sidste år med de kommende skolebørn, hvor vi 
en gang om ugen (i den periode hvor storebørnsgruppen kører – fra januar til sommer), vil 
arbejde med Fri For Mobberi (FFM). Jeg vil have særlig fokus på sociale relationer og 
aflæsning af andres kropssprog og signaler ift. at undgå mobning. 
 
Mål: 
 

 At børnene bliver bedre til at skelne mellem drillerier/mobning, og når noget sker 
ved et uheld 

 At børnene blver mere opmærksomme på, at aflæse hinandens signaler og reagere 
efter det 

 At børnene bliver trygge ved at stå frem/være på, og derved giver dem mod og øger 
deres selvværd ift. at kunne sige til og fra (bla. overfor mobning) 

 At børnene bliver bedre til at sige tingene TIL personen og ikke OM personen 

 At børnene bliver mere bevidste om, at hjælpe hinanden 
 
 
Tiltag: 
 

 Vi vil arbejde på tværs af børne-grupperne. Både på afdelingen og i resten af huset, 
så børnene lærer at manøvrere i grupper, hvor man ikke kender alle lige godt. 

 Vi vil bruge materialet fra FFM kufferten. Herunder bla.: 
- Massage 
- Samtalekort 
- Bamseven 
- Forskellige lege 

 

 Lave forskellige samarbejdsøvelser i forskellige gruppestørrelser (f.eks. byg et 
fælles projekt i Dublo, tur i trafikken osv) 

 Bruge forskellige læringsstile, for at kunne ”fange” flest muligt (f.eks. lav bogstaver 
med kroppen i små grupper, fortæl om ”hvad der sker på billedet”, aflæs ansigter og 
kropssprog osv) 

 Vil tale om hvordan man er ”en god kammerat” og lave forskellige øvelser / forslag 
til hvordan man kan tackle forskellige situationer 

 
 
Tegn: 
 

 Vi vil gerne se, at børnene bliver mere bevidste om, at aflæse hinanden og reagere 
ud fra det 

 At børnenes selvværd styrkes, så de tør stå frem og sige til og fra 



 At børnene lærer nye måder at tackle forskellige situationer på, så de bliver bedre til 
at tale om tingene i stedet for at slå, bryde sammen eller tale grimt til hinanden 

 At børnene bliver mere reflektive 

 At børnene bliver mere opmærksomme på, at drage omsorg for andre 

 At børnene bliver bedre til at mærke sig selv, f.eks. ift. om nogen laver grin med én 
(driller/mobber), eller om det er for sjov og bare et forsøg på at skabe kontakt 

 
Evaluering: 
 
Vi oplevede en meget engageret børnegruppe, som var positive og interesserede fra 
starten. Da vi først havde nogle helt enkle regler på plads ift. at være med til FFM, så blev 
de rigtig gode til at give plads til hinanden 
De blev også gode til at tale pænt til hinanden og sige positive ting til/om hinanden. 
De blev også mere modige ift. at stå frem. Stort set alle har deltaget aktivt i debatterne i 
gruppen, og er kommet med løsningsforslag til forskellige problemstillinger. De har også 
stillet mange relevante spørgsmål, som har givet mange gode snakke i gruppen. 
 
De er blevet mere bevidste om, at aflæse hinanden og virker mere omsorgsfulde, hvis 
nogen bliver kede af det. Så kommer de ofte med den der er ked af det, og beder om de 
voksnes hjælp. De er også blevet meget omsorgsfulde ift. de små i gruppen og hjælper og 
trøster dem, i det omfang de nu kan. 
Børnene virker mere reflektive og når der har været en konflikt, og vi taler om den, så ved 
de næsten altid, hvad man kunne have gjort i stedet. De stopper også hinanden i at lave 
dumme ting. 
Det kan stadig være svært at forstå, at nogle gange er det ”bare” et uheld, at nogen 
rammer én, og ikke en bevidst handling, men de bliver hele tiden bedre til det. 
 
Ift. forældrene, inviterede vi til en forældreaften, hvor vi fortalte om FFM. De forældre der 
var med denne aften, var meget glade for initiativet og modtog det meget positivt. De kom 
også selv med forslag til hvordan de kunne styrke forældre-sammenholdet, ift. at støtte op 
om at undgå mobning. 
Vi har undervejs i projektet holdt forældrene informeret om, hvad vi har arbejdet med og 
hvad formålet har været. Både pr. info-breve og billeder og forskellige opslag på info-
tavlerne. 
 
Det har udelukkende været positive tilbagemeldinger. 
Forældrene har været meget glade for projektet og børnene har snakket om det hjemme. 
Flere forældre har givet udtryk for, at de kan mærke forskel på, hvordan deres børn er 
blevet mere opmærksomme på, hvordan andre har det og at de hvis de taler om mobning 
hjemme, kan komme med løsningsforslag. Det samme gør sig gældende, hvis der har 
været noget i tv, så kommenterer flere af børnene på det ift. det de har lært i FFM. 
Vi talte også om det i forhold til Julekalenderen, hvor der var nogen der mobbede. 
Det har også været rigtig dejligt med alle de positive tilbagemeldinger fra forældrene  i 
løbet af projektet. Samtidig har det været fantastisk at se, nogle af de børn der sommetider 
har haft det lidt svært, ”vokse” i løbet af projektet, og faktisk været nogen af dem, der har 
været ”mest på”. 
Konklussionen må være, at det har fungeret rigtig godt og at vi skal fortsætte i den samme 
retning. Der skal bare bygge videre på det, der allerede er sat i gang. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


