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         Mobning - gentænkt         29.11.2012 13-16  

Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 
Hjemsted i Gribskov Kommune, Børne- og Familierådgivningen: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-familie@gribskov.dk 

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

 

 

Livsmods kommende arrangement om børn & 
unge er torsdag den 29.11.2012 kl. 13-16 i 
Helsingør i Toldkammeret, Havnepladsen 1. 
 
Bemærk 
Arrangementet er gratis for deltagere fra:  
Gribskov 
Fredensborg 
Frederikssund 
Helsingør 
Halsnæs 
Hørsholm  
De nordsjællandske hospitaler 
 
Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner 
mod udlevering af kvittering for deltagelse. 
 
Tilmelding via e-mail til info@livsmod.net er 
nødvendig. Husk navn, sted og e-mail. 
 
Tilmelding senest torsdag 22.11.2012! 
 
Oplægsholder 
Mobbeekspert og Ph.d. Helle Rabøl Hansen er 
tilknyttet Institut for Uddannelse og Pædagogik 
– Læring på Århus Universitet. Hun er blandt 
andet forfatter og medforfatter til ’Mobbedreng’, 
’Mobbeland’ og ’Grundbog mod mobning’. 
 
Se mere på   www.livsmodlab.dk 
og    www.mobbeland.dk 
 
Tematimerne  
Forskergruppen ’eXbus’ fra Århus Universitet 
har udfordret de hidtidige forståelser af 
mobning. I stedet for at personliggøre 
fænomenet sætter de spot på, hvordan 
mobning er måder at skabe fællesskaber på.  
 
Mobning kan forstås som et "vi", der lever af at 
producere udstødelsesmønstre. 
Interventionerne kan derfor ramme forkert, hvis 
antimobning alene kommer til at handle om at 
regulere på individerne. 
 
Det er de sociale mobbe dynamikker, der skal 
udfordres.  

Helle Rabøl Hansen byder på temadagen ind 
med en ny definition af mobning og forslag til, 
hvordan mobning gribes an blandt børn og 
unge. 
 
Deltagere 
Deltagere er især fagpersoner fra skoleregi, 
lærere, pædagoger, psykologer og rådgivere 
samt sundhedsfagligt personale mfl.  
 
Deltagerantal er begrænset til ca. 65. 
 
Vi opfordrer til, at arrangementet via netværk 
og kontakter lokalt når ud til de relevante 
personalegrupper i kommunerne. 
 
Efterfølgende arrangement 
Det første arrangement i Livsmod i det nye år 
ligger den 23. januar kl. 13-16.  
 
Temaet denne eftermiddag er ’Barnets 
seksualitet og seksuelle overgreb på børn’. 
Oplægsholder er lektor og Ph.d. Katrine 
Zeuthen, der er ansat ved Københavns 
Universitet på Institut for Psykologi. 
 
Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er 
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.  
 
Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, 
så lad os det vide hurtigst muligt. 
 
Det sikrer, at I får nyhedsbreve og indbydelser 
til temadage samt adgang til oplæg og andet 
fra temadagene, mødereferater og ikke mindst 
deltagerlister med e-mail. 
 
Vil du have adgang som bruger til alle 
oplysningerne på hjemmesiden, så mail til 
info@livsmod.net og få et brugernavn. 
 

Med venlig hilsen 
 

Gert Jessen og Lene Hegnsvad 
Redaktører af Nyhedsbrevet 
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