NOTAT
Modtager:

Uddannelses- og Ungdomsudvalget
Emnemobning i fritidshjem og KKFO`er på baggrund af tilfredshedsundersøgelsen,
”set fra børnenes synsvinkel”.

Udarb:

Af:

24.11.05

TOE

Journalnr.:

Side

1

I efteråret 2004 gennemførte forvaltningen en
tilfredshedsundersøgelse blandt børn i Københavns Kommunes
fritidshjem og KKFO`er, som resulterede i rapporten: ”Set fra
børnenes synsvinkel”.
På baggrund af behandlingen af rapporten på Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets møde den 7. september 2005, er
forvaltningen blevet bedt om, at undersøge hvorvidt alle
fritidsinstitutioner har udarbejdet en antimobningspolitik og
pålægge dem som ikke har, at gøre det og derefter orientere
udvalget herom.
Den 5 februar 2003 behandlede uddannelses- og
Ungdomsudvalget medlemsforslag om udarbejdelse af
antimobningspolitik. På mødet blev det besluttet, at
forvaltningen, skoler og institutioner fortsætter deres arbejde
imod mobning, at forvaltningen udarbejder undersøgelses- og
inspirationsmateriale, således at alle skoler og institutioner
udarbejder antimobningspolitikker og at arbejdet evalueres efter
2 år. Forvaltningen afholdt en temadag om mobning den 10 maj
2004.
Den 23. september skrev forvaltningen til alle fritidsinstitutioner
og bad dem melde tilbage inden den 3. oktober om de havde
udarbejdet en mobbepolitik:
•
•
•
•

•
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13 institutioner svarer, at de har en nedskrevet
antimobningspolitik, en af institutionerne har yderligere
gennemført en undersøgelse blandt børnene om mobning
7 institutioner er i gang med at udarbejde en
antimobningspolitik
1 institution har antimobningspolitik som indsatsområde
1 institution svarer at de ikke har en nedskrevet
antimobningspolitik, men er opmærksomme på mobning
og forholder sig aktivt, når de registrerer at mobning
finder sted.
I alt har 22 institutioner svaret
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I slutevalueringen af skolernes arbejde med politisk besluttede
tiltag svarer:
• 26 % af skolelederne, at skolen i høj grad samarbejder
med fritidshjemmene om antimobningspolitik
• 41 % af skolelederne svarer, at skolen i nogen grad
samarbejder med fritidshjemmene om
antimobningspolitik
• 20 % af skolelederne svarer, at skolen i mindre grad
samarbejder om antimobningspolitik.
• 13 % af skolelederne svarer, at de slet ikke samarbejder
med fritidshjemmene om antimobningspolitik.
I uge 48 sender forvaltningen brev til de institutioner, der endnu
ikke har, eller endnu ikke er i gang med at udarbejde, en
nedskrevet antimobningsplan. I brevet bedes institutionerne
snarest muligt udarbejde en antimobningspolitik og sende en
kopi til forvaltningen. Kopi af brev vedlagt.
I indstilling til udvalgsmødet den 14. december om opfølgning
på tilfredshedsundersøgelse ” Set fra børnenes synsvinkel” vil
forvaltningen forslå, at der afholdes yderligere en temadag om
mobning, hvor erfaringer fra de skoler og institutioner, der
allerede har en antimobningspolitik inddrages.
Endelig vil forvaltningen lægge op til skoler og institutioner, at
de f.eks. i forbindelse med samtænkningen, samarbejder om
antimobning.
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