Opsamling fra forældremøde d. 24/10-13 vedr. vores
arbejde med Fri For Mobberi (FFM) i Dybkærgården
Sidste år startede vi så småt op med at arbejde med Fri For Mobberi i
Dybkærgården ift. storebørnsgrupperne i huset. Ideen blev modtaget meget
positivt og det resulterede i, at vi valgte tre voksne som primær-voksne ift.
FFM – én fra hver afdeling – Betina fra vuggestuen, Tina Ø fra afd. 1 og Tina B
fra afd. 2 , som har været på instruktør-kursus igennem Mary Fonden i forhold
til arbejdet med FFM.
Vi arbejder ikke kun med FFM i forhold til storebørnsgrupperne, men bruger
den ift. alle børnene. Der vil dog være nogen gange vi laver det alene med de
største, da noget af materialet kræver en vis refleksion, som de mindste ikke
kan endnu.
FFM arbejder ud fra de fire grundværdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod.
Det er et forebyggende anti-mobning-program for 3-8 årige.
Mobberi kan have store personlige omkostninger langt frem i livet og derfor er
det utrolig vigtigt at få det stoppet/forebygget – og det er vores alle sammens
ansvar. Både børnene og de voksne.
Vores mål er, at arbejde på, at give børnene så god en ballast inden skolestart
som muligt ift. at kunne sige til og fra overfor mobning. Både overfor mobning
mod dem selv, men også ift. mobning begået mod andre.
Vores ønske er, at det bliver helt naturligt for det enkelte barn, at ville være
sød og hjælpsom mod andre og at respektere andres grænser.
At de lærer hvordan man kan sige fra på en ordentlig måde og at kunne se
situationen fra den andens synspunkt – at kunne se andre end sig selv.
At de bliver gode til at aflæse kropssprog og ansigtsudtryk, og at handle ud fra
det den anden signalerer. Samt at opleve, at man selv bliver hørt, når man
melder fra eller bliver ked af det.
Vi snakker også meget med børnene om at der er forskel på mobning og
drilleri for sjov. At der er nogen gange, man bare skal sige ”pyt”, eller ”det der,
det gider jeg ikke høre på” og så gå sin vej. Forsøger at lære dem forskellen på
reelle problemer og bagateller.

Vi øver meget i, at man taler ordentlig til hinanden og vi stopper det, når vi
hører der bliver talt grimt eller nedladende til en anden, eller man stikker
fingrene i ørene, så man ikke kan høre den anden. Det er en del af kulturen
her i huset, at man selvfølgelig taler pænt til og om hinanden og viser
hinanden respekt.

På forældremødet talte vi om, hvad man som forældre kan gøre ift. at støtte
op om anti-mobning. Det kom der mange gode diskussioner ud af og der kom
følgende ideer fra forældrene:










Invitere andre børn med hjem – skabe nye venskaber/styrke
eksisterende venskaber
Information fra institutionen om forskellige fokus-punkter vi arbejder
med. F.eks. skrive det på tavlen hvis vi har talt med børnene om et
bestemt emne ”Kropssprog – hvordan kan man se hvordan en anden har
det”
Accept af forskelligheder
De voksne skal lade være med at tale grimt om andre børn/forældre
Tænke over hvad man taler om, når ens barn hører på det
Forældrekendskab / samarbejde / tale sammen – jo bedre forældrene
kender hinanden, jo lettere er det at tale sammen, hvis problemer opstår
Se de andre børn, når man henter / bringer sit eget barn – prøve at lytte
til hvad de andre børn fortæller
Sætte sig ind i hvilke børn og voksne der er på éns barns stue – det gør
det lettere at tale med barnet om hverdagen

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for den positive tilgang
alle de fremmødte forældre udviste. Jeres tilgang til projektet er af kæmpe
betydning for at det bliver en succes.

Med venlig hilsen
FFM-Teamet
Betina, Tina B og Tina Ø

