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Tak for nogle gode og konstruktive møder om antimobning i forbindelse med dit initiativ om en 

national aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning på 0-18-års-området. 

 

Underviserorganisationerne i DUS er glade for, at du med dette initiativ sætter fokus på noget så 

vigtigt som mobning, og vi anerkender i høj grad vigtigheden af en målrettet indsats for at forebyg-

ge og bekæmpe mobning på skoler, i daginstitutioner og på uddannelsesinstitutioner. Vi er enige 

med dig i, at forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag – og et fælles ansvar.  

 

Det er imidlertid underviserne, der spiller hovedrollen i praksis, da det er underviserne, der har den 

daglige kontakt med børnene i daginstitutionerne, eleverne i skolen og de studerende på uddannel-

serne. Det er derfor underviserne, som i praksis kommer til at stå med implementeringen af disse 

initiativer, ligesom underviserne spiller hovedrollen i ministeriets mange andre initiativer, der skal 

understøtte kvalitet og trivsel i skoler og dag- og uddannelsesinstitutioner. For tiden er der en hel 

række af sådanne initiativer, f.eks. inden for ligestilling, antiradikalisering og sundhed. Initiativer vi 

alle bakker op om, men også initiativer som for en del skoleformer er nye, og som stiller øgede krav 

til vores undervisere, som i forvejen er engagerede i arbejdet med reformimplementeringer og med 

at imødekomme krav om øget kvalitet og effektivisering. 

 

Underviserorganisationerne i DUS har tre opfordringer til dig, som er vigtige forudsætninger for, at 

vi som undervisere kan lykkes med opgaven: 

 

1. I højere grad at koordinere og samtænke de mange forskellige initiativer. 

2. At sikre den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til skoler og i dag- og uddannelses-

institutioner, når initiativerne skal implementeres i praksis. Hvis der ikke tilføres nye res-

sourcer, vil det være hensigtsmæssigt med f.eks. fælles opfordringer til, hvad der ikke læn-

gere skal prioriteres. 

3. At sikre, at undervisere og ledere på skoler og i dag- og uddannelsesinstitutioner har de nød-

vendige kompetencer til at spille nøglerollen i den praktiske implementering. 

 

Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. 

 

God sommer! 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anders Bondo Christensen 


