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Nyhedsbrev                                                                                                         Oktober 2014 
 
Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev 
 
Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har 
satspuljeprojektet haft en overvejende prioritet. Således også i dette nyhedsbrev. 

Bestyrelsen har mødtes på forskellig vis, ligeledes har der været flere møder med vore aktive 
medlemmer og gode netværk. 

Nye medlemmer er kommet til og vi hilser alle hjertelig velkommen. 
 
Vi siger rigtig mange tak til alle I der løbende støtter op på mange forskellige måder. 
Har du lyst til et medlemskab, så koster det 200 kr. om året. 
Som kan indbetales på Reg; 0757 Konto 3225 299365. 

Har du brug for at komme i kontakt med os, finder du oplysninger på bestyrelsen på hjemmesiden. 

OBS: Bemærk venligst, at denne mail ikke kan besvares, så hvis du har bemærkninger eller 
spørgsmål til dette nyhedsbrev, så bedes du venligst sende disse til vores e-mail adresse: 
info@voksenmobningnejtak.dk 

___________________________________________________________________ 
 
 

Treårigt udviklingsprojekt forankret i 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 

 

Kort statusrapport for 3. kvartal 1. juli til 30. september 2014 

Denne status for tredje kvartal indeholder sommerferie periode. Men alligevel har det været en 
travl tid, hvor mange mobberamte har kaldt på hjælp. Selv i sommerferien. 
 
Ligeledes har der været mange henvendelser i august og september. Samt mange planlagte 
aktiviteter har vi gennemført. 
 
1. Afdækning af mobberamter forløb 
Vi har igen haft mange henvendelser i dette tredje kvartal. Også hen over sommeren har der været 
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mobberamte, der har haft brug for hjælp. Hver uge er der mobberamte og pårørende, der 
henvender sig. 
Dels via hotline, men i større omfang via mail, mobil og facebook. 
 
Vi har mødtes med mobberamte for drøftelse af deres situation, og her bistået med hjælp, støtte 
og vejledning. Tre nye forløb er startet op. 
 
Samt to mobberamte vi nu har fulgt flere måneder. Og der er stadig mobberamte, der løbende 
retter henvendelser fra tidligere sagsforløb. 
 
Vi har været deltagende som bisidder ved møder med fagforening. 
Hvor der blev aftalt, at vi skulle sende materiale og herfra et forslag om at mødes for viden deling 
og dialog. Vi har ikke hørt tilbage! 
 
Vi har rettet henvendelse til Danmarks Lærerforening, og har været i god dialog med dem. Vi har 
sendt forskelligt materiale og forslag til dialogmøder bredt. Der er aftalt at følge op på det først i 
det nye år. De ønsker os god succes med projektet og medgiver deres sympati og opbakning til 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 
 
Vi har forfattet et brev til landets fagforeninger, som ligger til download på vores hjemmeside. 
Dette udlever vi altid, når vi er i dialog med fagforeninger, tillidsvalgte og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
Vi kalder fortsat ind til dialog og viden deling - På trods af at vi møder massiv modstand, blandt 
andet fra netop fagbevægelsens side! 
Dokumentet er vedhæftet her. 
 
I forlængelse heraf skal vi oplyse, at vi ligeledes kalder ind til dialog og viden deling med 
myndighederne. Her beskæftigelsesministeriet og justitsministeriet. Dette også uden held.  
 
Skal vi for alvor " knække koden" så betyder det, efter vores opfattelse, at alle aktører skal i spil. Og 
se på hvilke muligheder der er, for at sikre mobberamte retfærdighed og retssikkerhed. 
Vi mener, at der er masser af konkrete muligheder og tiltag, der kan bringes i spil, for at dette kan 
ske. 
Hvilket vi løbende orienterer om, blandt andet her i statusrapporterne, via nyhedsbreve og 
facebook. Samt dokumenter der ligger til download på vores hjemmeside. 
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Det er stadig slående, at rigtig mange er hårdt ramt både fysisk og psykisk. 
Også længe efter at de har forladt arbejdspladsen, hvor den ulovlige mobning foregik. 
 
Vi er de mobberamter stemme, og vi vil fortsætte med at kalde ind til viden deling og dialog med 
relevante aktører på området. 
 
Voksenmobning? Det er noget vi taler om - Og gør noget ved! 
 
2. Bidrag til intern arbejdsrapport og håndbog 
Vores interne arbejdsrapport bliver nu brugt i forbindelse med udarbejdelsen af de 10 råd til 
forskellige aktører og til vores håndbog 
 
Vi har afholdt nogle gode møder med journalist Jakob Kehlet, og vi er nu rigtig godt i gang med at 
samle data og dokumentation. Ligeledes er der lagt en plan for det videre arbejde i forhold til de 
forskellige afsnit i bogen. 
 
Overordnet er vi godt med, og der er ligeledes aftalt møde med Conference Care, hvor vi skal 
drøfte videre på indhold og køreplan for afslutningskonferencen. Hvor vores håndbog skal 
præsenteres. Vi har nu booket konferencier og en gæst, der vil komme med et godt indspark. 
 
Afslutningskonferencen er torsdag eftermiddag d. 22. oktober 2015 på Axelborg. 
 
Det er to store opgave, vi nu for alvor har taget fat på. Vi vil fortsætte vores gode struktur og 
planlægning. Og på den måde få opgaverne fordelt, så vi samtidig kan tage imod de mange 
henvendelser vi får og handle på dem. Samt afholde de øvrige aktiviteter, der er tilskrevet vores 
projekt. 
 
3. Besøg i forskellige byer 
Vi har afholdt en Bus Events 
Odense d. 27. august. 
Stor succes. Hvor vi talte med rigtig mange mennesker; mobberamte, ledere, tillidsfolk, pårørende 
og andre nysgerrige og interesserede. 
Der er billeder fra dagen på vores hjemmeside og i vores facebookgruppe. 
 
Frivillig Fredag 
Igen i år har vi været deltagende på Frivillig Fredag i Århus. 
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Også her blev vi godt modtaget med vores dialoger og materialer. 
 
4. Gennemførelse af foredrag og deltagelse i temadage 
Gitte Strandgaard har afholdt et oplæg og debatmøde på Sønderborg Produktions Højskole. En helt 
igennem vellykket dag. 
Forud for arrangementet havde elever og lærere været i gang med forberedelserne, og der var stor 
interesse, opmærksomhed og engagement på dagen. Fra både eleverne og lærerne. 
Det blev aftalt, at Gitte skulle sende mere materiale, hvilket er gjort. Og de vil se på at lave nogle 
flere arrangementer. 
Vedhæftet en flot plakat som eleverne lavede forud for arrangementet. 
Vi har modtaget en fin tilbagemelding. 
 
Gitte Strandgaard er deltagende i det Østjyske Netværk for ledere, og der er nu afholdt et tre 
timers arrangement d. 10. september. 
Stor interesse og engagement fra de fremmødte, en lille gruppe. 
Der blev landet nogle konkret handlemuligheder og gode drøftelser omkring ledernes roller og 
ansvar. Og vi kom godt omkring årsager, forebyggelse og håndtering, samt de mange konsekvenser, 
som mobning har: For den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien. 
På opfordring er der nu sendt en del materiale rundt til deltagerne. Blandt andet omkring 
temadage og dialogmøde på arbejdspladserne. 
Vi afventer en tilbagemelding. 
 
Igen i dette kvartal har vi fået flere henvendelser fra virksomheder, Kommuner og Regioner. Og der 
er nu aftalt en workshops samt en udstillerstand hos en Kommune i forbindelse med deres 
Arbejdsmiljøkonferencen d. 2. oktober.  
 
Der er aftalt en temadag på et større Sygehus til februar eller marts måned 2015. 

Vi har fået en henvendelse fra en privat virksomhed i Nordborg, og der er afsendt forskelligt 
materiale og forslag til arrangementer. 

Vi har fået en henvendelse fra Sønderborg, med henblik på arrangementer først i det nye år. 

Gitte Strandgaard har været i dialog med centerchefen i en Kommune, hvor vi tidligere har afholdt 
et arrangement. Der er aftalt et møde d. 28. oktober, hvor Gitte Strandgaard bidrager som 
konsulent i forhold til en konkret konfliktsituation blandt nogle serviceassistenter. 
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Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 
Igen i år er vi tilmeldt Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg d. 9. 10. og 11. november. Vi deltager med 
udstillerstand og har fået godkendt vores to workshops. 
Programbogen er nu sendt ud. Se med her, hvor vi har vores annonce med og beskrivelse af vores 
to workshops. Det er Bente Bornemann Kristensen og Gitte Strandgaard der igen tager afsted. 
PROGRAMBOGEN; http://www.hogf.dk/am2014/#4 

5. Etablering af netværksgrupper og formidling via netværk 
Vi har afholdt netværksmøder i både Jyllands- og Sjællandsgruppen. 
For begge grupper er der kommet nye til og andre holder en pause. 
Således som vi tidligere har beskrevet er netværksgrupperne løbende i bevægelse. 
 
Der er nu flere nye medlemmer i Sjællandsgruppen og det næste møde er d. 22. oktober. Fra 
gruppen er der ønske om offentlige oplæg og debatmøder. Dette vil vi drøfte nærmere, når vi 
mødes igen. 
 
Pressen 
Vi har bidraget i pressen; Jyllandsposten, Ritzau, NOVA FM, Avisen.dk og DR2 Temalørdag. 
Link til Temalørdag: Chefen, det dumme svin - eller til god nytte. Hvor Gitte Strandgaard bidrager 
med hendes oplevelser af mobning, og hvad det betød. 

http://dk.timefor.tv/i/21410026460-dr2-tema-chefen-dumme-svin  
 
Gitte Strandgaard har været i dialog med journalist på DR. P4. Danmark Direkte. 
Der arbejdes på en udsendelse, hvor Voksenmobning skal på programmet. 
Vi afventer at høre mere. 

Ligeledes har der været en del samtaler med en journalist fra Go`aften Danmark. De arbejder på et 
indslag omkring voksenmobning. Men har ikke besluttet fokus endnu, og der er problemer med at 
finde en person, der vil stå frem på tv. og fortælle sin historie. 
 
6. Udvikling af hjemmeside og dialog via facebook 
Vi opdatere løbende og har sat flere billeder ind. Dels i billedgalleriet, dels fra vores Bus Event og 
arrangementer. 
 
Vi har afholdt møde omkring opbygning og design af hjemmeside. 
 

http://www.hogf.dk/am2014/
http://dk.timefor.tv/i/21410026460-dr2-tema-chefen-dumme-svin
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Vi har som sagt to facebook grupper; 
Her foregår stadig mange dialoger, samt det er en god platform for formidling og viden deling. 
Vi får løbende tilbagemeldinger på både hjemmeside og facebook grupper. Folk er glade for den 
information de får, og kan finde der. 
 
7. Betjening af hotline 
Der er henvendelser på hotline stort set alle onsdage. 
 
8. Etablering af og betjening af åben rådgivning 
Vi har ikke haft åben rådgivning i dette kvartal, på grund af ferie og Folkestedet selv skulle bruge 
lokalerne i Århus Festuge. 
 
Afslutningsvis 

Det har været et spændende kvartal, hvor vi har fået mange nye henvendelser. 

Det er glædeligt at vi hører, at andre henviser til os. Dels enkeltpersoner, men også nu i stigende 
grad arbejdspladser, Kommuner og Regioner.  Vi er lykkes med at være synlige mange steder, og 
ser nu frem til dette års sidste kvartal. 

 

Venlig hilsen 
 
Gitte Strandgaard 
Projektleder og kvalitetsansvarlig 
Satspuljeprojektet 

 

Vi har nu taget fat på årets sidste kvartal, og ser frem til alle de gode og spændende aftaler vi har. 

Følg os på facebook og hold godt øje med vores hjemmeside, som vi løbende opdaterer. 

 

Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne 

Gitte Strandgaard 

Formand og projektleder 


