
Arbejde mod mobning i Island 



 Lovgivning om mobning 

• Skolebestyrelsen skal fastætte en anti-
mobningstrategi og mobningstrategi når 
mobning sker. 

• Strategien skal være synlig 

• Regulering af ansvar og pligter for 
skolesamfundet (2011) 

• Kollegie om mobning (2012) 



 Strategie mod mobning 

• Varierende strategier, f.eks. 
Olweus eller noget andet. 

• Mere fokus på forebyggelse 
i børnehaver, f.eks Fri for 
mobberi programmet. 

• En strategie mod mobning 
er som en god støvsuge, 
den gør ikke noget hvis den 
er altid i skabet. 



 Inklusion 
• Islands offentlige skolepolitik er inklusion i skolen. 

• Alle elever er inkluderet i den almindelige undervisning. 

• Alle elever har ret til at studere i deres hjemmeskole, uanset fysiske og mentale 
evner. 

• Inklusion kræver at alle lærere er i stand til at acceptere alle studerende og give 
dem uddannelse som passer. 

• Politikkin har sin oprindelse i kamp for rettigheder for handicappede og først 
dukkede op i Salamanca erklæringen i 1994. 

• Vedtaget i loven om grundskole i 2008 og i den nationale læseplan i 2006. 

• European Agency for Special Needs and Inclusive Education har lavet en ny 
revision/vurdering af gennemførelsen af uddannelsespolitikken inklusion i 
skolen på Island.  Rapporten er nu klar og uden tvivl skal det være  
udfordringen for det kommende år. 

 



 Uddannelse 

• Lærere føler at de ikke får tilpassende uddannelse i at 
behandle mobning i skolen. 

• Lærernes grunduddannelse må forbedres og flere 
muligheder til efteruddannelse er nødvendig. 

• Nu har afdelingen i Educational Sciences i Islands 
Universitet startet et nyt program i rekreative og 
socialafdelingen. Dette program kaldes: Kommunikation 
og forebyggelsesredskaber mod mobning. Så nu har de 
en speciel afdeling mod mobning, et MA program. 

 



 NGOs 

• Heimili og skóli (Hjem og skole) 

• Erindi (Tale)  

• KVAN 

• Forskællige kurser til børn for selvhjælp og 
for at styrke selvværd 

 

 



Hjem og skole  og SAFT publikationer 



 Ny publikation om mobning 
• Ny brochure om mobning 

• Vi ser mere på forebyggelse og træning i venskabsfærdigheder 

• Gode råd til forældre 

• Fokus på gruppen, alle har ansvar  

• Ikke bare fokusere på den som bliver mobbet, også på de som 
mobber 



 Situationen i dag 
• I de seneste år har forskning på de unge vist at 

mobning og vold har reduceret. 
Forebyggelsesarbejde betaler sig. 

• Cybermobning har også reduceret altså det er 
stadigt et problem. 

• Børn og unge er mere klar om hvad mobning er og 
at det må sluttes. 

• Det viser sig at de unge som har det dårligere i 
samfundet, vil sandsynligvis være både 
gerningsmænd og ofre for mobning end dem der har 
det bedre.  

• Angst er stigende og det har en forbindelse med 
brugen af mobiler og sociale medier men det er ikke 
klart om hvad kommer først, hønen eller ægget. 

 



Samarbejde 

Forældrenes ansvar er stor 
og deres samarbejde med 
skolen og hveranden er 
nøglekomponent i at der 
findes en løsning. 

 



Takk fyrir 


