
Livsmod     Den nyeste viden om mobning      5.5.2011  

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 næste arrangement om børn & 
unge afholdes torsdag den 5.5.2011 kl. 13-16 
i Gilleleje, Børne- og familierådgivningen, 
Birkevang 214. 
 
Arrangementet er gratis. 
 
Oplægsholder 
Dorthe Rasmussen er antimobbekonsulent og 
uddannet cand.comm. fra RUC. Hun er 
interventionskonsulent og arbejder med mobning, 
digital mobning, ’Når teens Sexmobber’, 
handleplaner mod mobning mm. Dorthe er 
medstifter af og underviser på AMOK 
uddannelsen til antimobbekonsulent og har 
blandt andet været konsulent for Red Barnet på 
projektet ’Fri for Mobberi’. 
 
Dorthe Rasmussen er forfatter til faghæfterne 
’Fri For Mobberi - Sådan gør vi’ (2007) og ’Fri for 
Mobberi - Hvorfor det ’ (2008). 
 
Se mere på www.mobbeland.dk.  
 
Tematimerne  
Tematimerne vil tage afsæt i den nyeste viden 
om mobning og gå i kødet på de mange udbredte 
myter og forestillinger om mobning. 
 
Hvad er tegn på mobning, og hvad gør man som 
lærer, pædagog eller anden fagperson, når der er 
mistanke om mobning eller direkte oplevelser 
med mobning i klassen, på skolen, i klubben eller 
andre steder? 
 
Vi vil diskutere problemstillinger og dilemmaer, 
som man utvivlsomt møder i sin hverdagspraksis. 
Oplæget vil blive krydret med refleksionsøvelser. 
 
Der vil således være rig mulighed for at drøfte de 
lokale nordsjællandske indsatsmuligheder og 
samarbejdsflader. Hvad gør vi lokalt fremover? 
På skoler, ungdomsklubber og i kommunen?  
 
Hvordan styrker vi samarbejdet om 
antimobbestrategier på tværs af fag og sektorer? 
 

Deltagere 
Deltagere er de kommunale frontpersonaler, 
(AKT) lærere, pædagoger, skoleledere og de 
kommunale behandlere. Hospitalsteams af læger, 
sygeplejersker, behandlere og rådgivere er 
naturligvis også velkomne.  
 
Deltagerantal er begrænset til ca. 60. 
 
Vi opfordrer til, at kommunerne sammensætter 
en relevant gruppe, som efterfølgende vil kunne 
samarbejde og udveksle erfaringer internt og 
eksternt i hver kommune. 
 
Desuden vil vi opfordre til, at arrangementet via 
netværk og kontakter lokalt når ud til de 
relevante personaler i skoler mm. 
 
Tilmelding til info@gjconsult.dk - frist 1.5! 
 
Bemærk parkering: Der er begrænsede pladser, så vi 
henviser til Gilleleje Skoles parkering Parkvej. Hvis I 
parkere på villavejene, vær da opmærksom på ikke at 
genere beboernes indkørsler. 
 
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@gjconsult.dk og få et brugernavn. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Gert Jessen, Lene Hegnsvad & Gert Rasmussen 
Redaktører af Nyhedsbrevet 


