
Aarhus, 30. januar 2017 
 
 
 
Til  
 
undervisningsminister Merete Riisager  
 
 
Som parter på det frie skoleområde opfordrer vi ministeren til at opgi-
ve den planlagte klageinstans om mobning på skolerne.  
 Vi er enige med ministeren i, at det er en vigtig opgave at bekæmpe 
mobning, og en opgave, som skal have høj prioritet i øjeblikket. Ingen 
børn skal udsættes for mobning, og de voksne omkring børnene skal 
gøre deres yderste for at forhindre mobning og skabe en tryg lærings-
kultur, hvor mobning ikke accepteres.   
 Men indsatsen mod mobning skal foregå i et tæt samarbejde mel-
lem elever, forældre, lærere og skoleledelse. Mobning skal løses lokalt 
og på en måde, hvor de fagprofessionelle spiller en afgørende og aktiv 
rolle.  
 Vi frygter, at en national klageinstans vil svække indsatsen mod 
mobning. For det første ved at indføre et bureaukratisk apparat, som 
forsinker og besværliggør arbejdet – og det er ikke mere bureaukrati, 
der er brug for. For det andet fordi en klageinstans flytter ansvaret for 
og fokus væk fra skolerne. Klageinstansen vil skabe en både uklar og 
uhensigtsmæssig ansvarsfordeling, som vi frygter vil svække skoler-
nes indsats mod mobning.  
 Det er skolerne, som har og skal have ansvaret for arbejdet mod 
mobning. Og ministeren bør vise skolerne og de professionelle tillid 
og lade dem styre og drive indsatsen.  
 Til gengæld kan det være en god idé at styrke Dansk Center for 
Undervisningsmiljøs rolle som inspirator og videndeler.  
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