
 

Nyhedsbrev                                                                                                    April 2011 
 
Kære læsere af foreningens nyhedsbrev 
 
Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på 
flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev vi ville sende ud i februar, er oplysningsmæssigt med her. 
 
Du kan blandt andet læse om møder i beskæftigelsesministeriet og hos Arbejdstilsynet. Om vores netop 
afholdt generalforsamling, og hvad der ellers har rørt på sig siden januar. 
Samt en lille reminder om indbetaling af kontingent! 
Reg: 0757 Konto: 3224 030427  
 
Vi har fået en henvendelse fra Lene Chetan Jensen, vedrørende et projekt om stress og udbrændthed. 
Se mere sidst i nyhedsbrevet. 
 
 
Dialogmøde i beskæftigelsesministeriet d. 21 januar 
Bestyrelsen mødtes igen i år med beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Arbejdsskadestyrelsens direktør 
Anne Lind Madsen og Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen. 
 
På mødet orienterede vi om vores arbejde og indsats, som det er forløbet det seneste år. At vi løbende 
får nye henvendelser og har ganske rigelig at se til. Med både støtte, råd og opfølgende møder og 
samtaler med mobberamte, samt deltagende på konferencer og dialogmøder, for viden og 
erfaringsdeling. Der bliver nu rettet henvendelse til os for viden og oplysning om årsager, forebyggelse 
og håndtering af voksenmobning. 
 
Samlet set kan vi se, at der er blevet langt større fokus og debat på området, efter at 
beskæftigelsesminister Inger Støjberg aktivt er gået ind i problematikken. Dels den store bevågenhed på 
etableringen af Arbejdstilsynets hotline, har givet meget debat på området. 
 
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtrykte klart en stor anerkendelse og respekt af vores arbejde. 
Og samstemmende gav vi udtryk for, at vi er glade for det gode og konstruktive samarbejde der nu er 
etableret med både beskæftigelsesministeren og Arbejdstilsynet. 
 
Hvis vi virkelig skal voksenmobningen til livs, fordrer det klare signaler og handlinger fra øverste top.  
Således at der vil ske en påvirkning af adfærd og holdninger til mobning på arbejdspladsen. 
 
Vi brugte meget tid på vores treårige udviklingsprojekt, der indebærer aflønning at to medarbejdere. 
Dette fordi vi har en stor berøringsflade, og hjælper rigtig mange mobberamte, samtidig med at vi er 
blevet en vidensbank i forhold til forebyggelse og håndtering. Ligeledes at vi bruger rigtig meget tid på 
dialog og videndeling både ude på arbejdspladserne, men også i forhold til fagforeninger og andre 
organisationer. 
Der blev talt om forebyggelsesfonden og Satspuljemidlerne.  
 
Bestyrelsen håber på at det gode samarbejde med både beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet vil 
være med til at styrke indsatsen mod mobning på arbejdspladsen, og fremme den forebyggende indsats. 
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Møde i Arbejdstilsynet d.15 februar 
Formand Gitte Strandgaard mødtes med chefkonsulent og psykolog Tom Hansen og psykolog Carsten 
Refsgaard for viden og erfaringsdeling. 
 
Både Arbejdstilsynet og vi har massive henvendelser fra mobberamte, og den samme tendens er, at det 
er fra omsorgs- og sundheds fagene, vi får de fleste henvendelser. 
 
Vi kom omkring årsager, forebyggelse og håndtering, samt forskellen på vores hotline. 
Arbejdstilsynet kan komme uanmeldt på virksomhederne. De tage samtaler med dem der henvender sig 
på hotline og giver råd, støtte og vejledning og kan henvise til andre, blandt andet til foreningen. Her i 
forenings regi har vi ikke mulighed for at komme på arbejdspladserne, med mindre vi deltager som 
bisidder eller tilbyder dialog og viden deling. 
 
Vi kom omkring etableringen af mobbepolitikker på alle arbejdspladser, og i denne forbindelse en 
konstatering af, at der er rigtig mange små virksomheder i Danmark, der i forvejen har rigeligt at se til 
med både regler og §. Således at dialog og viden deling bedst ville virke befordrende til at 
virksomhederne vil tage ansvar i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning. 
En problematik, som vi i bestyrelsen vil arbejde videre med. 
 
 
Konference om mobning på arbejdspladsen d.5 maj 
Arbejdstilsynet og beskæftigelsesministeriet har arrangeret en stor konference om mobning på 
arbejdspladsen d. 5 maj i København. 
 
Det er et fantastisk program de har sammensat, og bestyrelsen vil være deltagende på dagen. 
Læs mere om programmet og tilmelding på Arbejdstilsynets hjemmeside. 
 
 
Dialog og viden deling 
Her i foråret har der været en del opgaver og arrangementer for viden- og erfarings deling. 
Vi har haft møder med Dansk Industri, forskellige faglige organisationer og deltagende som bisidder i 
virksomheder og hos fagforeninger. 
 
På sigt arbejder vi på mere samarbejde, idet der endnu er mange fagforeninger og organisationer, der 
ikke helt ved, hvad vi står for og hvilke muligheder for samarbejde, der kan etableres. 
 
Vi har siden foreningsdannelsen oplevet en afstand tagen og meget usikkerhed på vores tilstedeværelse i 
konkrete mobbesager. Dette ser vi som en frygt for indblanding og som om vi vil fortælle ”hvor dårlige 
de enkelte faglige organisationer og foreninger løfter opgaven”! 
 
Dette er absolut ikke hensigten. Derfor gør vi også meget ud af, at fortælle om vores deltagelse som 
bisidder og løbende støtte til den mobberamte. Dette skal helst forløbe sideløbende med 
fagforeningernes støtte og indsats i forhold til dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 
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Vi har igen talt om, at vi vil afholde et debatmøde, hvor vi vil invitere fagforeninger og andre 
organisationer for dialog og viden deling. Så vi fremover kan se og bruge hinanden som 
samarbejdspartnere. 
 
 
Ambassadør for Landsforeningen 
Som I har kunnet læse i et tidligere udsendt nyhedsbrev, har Renée Toft Simonsen sagt ja tak til at være 
vores ambassadør. Dette er vi både glade og stolte over. 
 
Renée er et maget varmt og ærligt menneske, og hendes engagement i humanitære og sociale sager giver 
såvel børn som voksne nogle gode oplevelser og indsigter. 
 
Renée Toft Simonsens funktion som ambassadør er at være fortaler for Landsforenings arbejde. 
 
 
Pressen om voksenmobning 
Siden sidst har vi været deltagende i forskellige medier. 
JPAarhus, i forbindelse med store problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Strandskolens SFO. 
Hvor Arbejdstilsynet netop har givet et påbud og et rådgivningspåbud. Artikelserie starter d. 14 februar. 
 
LFS NYT, Landsforeningen for Socialpædagoger har bragt en artikelserie i deres fagblad d.11 marts. 
Her kan du blandt andet læse om den proces, der førte til etableringen af Landsforeningen 
Voksenmobning Nej Tak! og om anvisninger til både arbejdspladser og fagforeninger. 
 
FOA Aarhus web tv d.22 marts. Her kan du høre lidt af Winie`s historie med oplevelser af mobning, 
og hvordan det førte til hun blev fyret. Formand Gitte Strandgaard har også en lille kommentar med. 
 
Magasinet LIV fra d.10 marts 
 
De tre førstnævnte kan du finde link til på foreningens hjemmeside og på vores facebook gruppe. 
 
 
 
 
Generalforsamling d.3 april, på foreningens treårs fødselsdag 
Der var et rigtigt godt fremmøde, og der var en fantastisk god stemning. Der var energi og engagement 
fra alle, og mange gode forslag og debatter gjorde dagen virkelig befordrende. 
 
Vi kom ind omkring ringe ven ordning, lokale grupper, hotline og dennes bemanding: Hvilke 
kompetencer er vigtige at være i besiddelse af? Undervisning og vejledning af bisidder og fremtidige på 
hotline, advokatbistand, fælles arrangement, events og andre muligheder for profilering af foreningen 
og de opgaver vi løfter og den viden og ekspertise vi er i besiddelse af med videre. 
 
Regnskab for 2010 blev godkendt og vores kasserer Birgitte Nielsen fortsætte. Ligeledes vores revisor 
Lotte Hedemann Nielsen fortsætter. 
 
Vi fik valgt en ny bestyrelse, og den ser således ud: 

  
 

3



 

Bente Schou Sørensen, Henning Wagner, Winie Nielsen, Lilia Masters og Gitte Strandgaard. 
Som suppleant er Helle Nielsen 
Vi har det første bestyrelsesmøde d.15 maj hos Gitte, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Niels Kristian Ulsø Kristensen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Han 
har fået meget arbejde at se til, og kan ikke bidrage til bestyrelsesarbejdet som han gerne vil. Vi siger 
rigtig mange tak for engagement og indsats i foreningens første tre år. 
 
Formandens beretning 
I årets løb har der virkelig været mange opgaver og aktiviteter at se til. Både internet og eksternt. I 
bestyrelsen har vi kigget indad og fået synliggjort vores funktioner og ansvars områder. Og vi har 
afstemt forventninger til hinanden. 
 
Dels for at sikre at vores viden og kompetencer bliver synliggjort for hinanden. Så vi ved hvem vi hver 
især kan trække på, i forhold til de opgaver og udfordringer vi står med. Dels giver det positive 
resultater, når opgaverne løftes af de der har kompetencerne og tiden til rådighed. 
 
Vi har etableret et paragraf og regel udvalg, idet der er mange sager, hvor vi kan se der er sket decideret 
lovbrud. Udvalget består af Bente Schou Sørensen og to af vores medlemmer. 
 
Vi har ansøgt om økonomisk støtte flere steder, og håber på positive tilbagemeldinger. Hvis du har 
ideer til mulige fonde og sponsorer, må du endelig kontakte Bente: bss@voksenmobningnejtak.dk  
 
Medlemskontingent 
Vi har sendt et par remindere ud, om indbetaling af kontingent for 2010. Jeg har nogle stykker der 
troede, at vi ville sende et girokort, men så langt er vi ikke. Vi har fået nogle indbetalinger. Men hvis du 
mener det er længe siden, du har betalt, så håber vi på din støtte.  
 
Vi vil opdatere vores medlemskartotek, og sende reminder ud fortløbende. 
Samarbejde 
Bestyrelsen har etableret et godt samarbejde med beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. Ligeledes 
er vi løbende i god dialog med LO Aarhus, og igen i år er vi deltagende i et arrangement på 
arbejdsmiljødagen sammen med LO Aarhus. Gitte har været til møde i Aarhus Kommune for viden og 
erfarings deling, i forbindelse med deres implementering af retningslinjer mod vold, mobning og 
chikane. Vi håber på et godt samarbejde med Aarhus Kommune. 
Mange af bestyrelsens aktiviteter foregår i Aarhus! Dette er på grund af vores få økonomiske midler, 
der ikke giver mulighed for ubegrænset deltagelse. Bestyrelsen har været repræsenteret af Bente Schou 
Sørensen og Gitte Strandgaard. I forbindelse med vores event og 1 maj har nogle af foreningens 
medlemmer været deltagende. 
 
Vi har dog været deltagende på både konferencer og dialogmøder flere steder i landet, idet Gitte har 
haft mulighed for kørelejlighed. Og vi har i andre sammenhænge prioriteret dækning af transport til 
Gitte, således at vi er profileret landsdækkende. Men vi vil rigtig gerne kunne tage to af sted frem over. 
 
Hjemmeside og facebook gruppe 
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Vores hjemmeside og facebook gruppe er løbende opdateret. Vores dygtige webmaster sørger hele 
tiden for at bestyrelsen er opdateret med det seneste viden og forskning, samt artikler fra pressen. På 
vores facebook er der løbende kommentarer og debat.  
 
Hotline 
Der er rigtig mange henvendelser på hotline, og via mail og mobil til Gitte. For alle henvendelser er det 
gældende, at det giver en umiddelbar ro hos de mobberamte, at få fortalt om deres oplevelser, og få sat 
billeder på. At der bliver sat ord på, hvad der foregår/er foregået. 
Samtidige med en afdækning af deres samlede situation og fælles beslutninger om hvordan sagen skal 
gribes an, giver det et håb. Der aftales om fortsat støtte, råd og eventuelt bisidder. For nogle vil det 
have en god udgang. Men jeg må desværre konstatere, at rigtig mange mobberamte bliver isoleret som 
problemet af både fagforening og arbejdsplads, og så er løbet kørt. 
 
Vi får som sagt mange henvendelser fra pædagoger, lærere, social og sundhedsassistenter og 
sundhedshjælpere, samt sygeplejersker. Men også rigtig mange henvendelser fra handel og kontor 
ansatte, og denne tendens er stigende. 
 
For at det ikke skal blive sort i sort! Har jeg nogle solstråle historier her. 
Efter et par samtaler tager en folkeskole lærer mod til sig og retter henvendelse til sin mobber, og de får 
talt ud om tingene. Der blev lavet aftaler for fremtidig samarbejde, og så var det problem løst. 
 
En anden har massive problemer med mobning af sin leder. Vi aftaler at hun skal få synliggjort sine 
funktions beskrivelse og de kolleger hun samarbejder med, og hvilke opgaver der skal samarbejdes 
omkring. DETTE, førte til dialog omkring opgaveløsningerne, og der blev mere ro på,og en mere 
positiv kontakt fra lederen. Vi håber at dette fortsætte. 
 
I en anden sag, tog den mobberamte initiativ til et møde sammen med sin leder, hvor de fik talt ud om 
de problemer der var fra en kollega. Herefter rundbords samtaler med alle tre, efter lederen havde haft 
en samtale med mobberen. Og der kom en god tone i arbejdet. 
 
Mine oplevelser og erfaringer via hotline, mail og mobil og alle de konkrete sager jeg har været og er 
deltagende i viser, at der er god brug for både støtte, opbakning og bisidder funktion fra foreningens 
side. Men jo mere vi i foreningen kommer ud og er direkte eller indirekte repræsenteret, jo mere vil vi 
være med til at styrke indsatsen mod voksenmobning og give inspiration til det forebyggende arbejde, 
ude på arbejdspladserne og i fagforeningerne. 
 
Faste arrangementer og events 
Arbejdsmiljødagen d.28 april i Aarhus 
1 maj i Aarhus 
Event i Aarhus Festuge 
 
Vi har talt om, at disse aktiviteter sagtens kan spredes over hele landet. Vi har tilkendegivelser fra flere 
medlemmer, der gerne vil være med til at løfte opgaven. Vi vil arbejde med ideen i bestyrelsen, og sørge 
for at vi får søsat disse glimrende ideer. 
 
Støtte armbånd 

  
 

5



 

Som noget nyt har vi nogle flotte armbånd til salg! Winie har været i gang, og det er der blevet nogle 
fantastisk flotte armbånd ud af. Vi vil have dem med rundt i forskellige sammenhænge. Og al indtjening 
går til et godt formål i foreningen. 
 
Afslutningsvis vil jeg sige, at vi med glæde og stolthed kan se tilbage på det forløbende år. Vi har gjort 
en rigtig god indsats. Vi har mange gange siddet med ”høj hår” ;-) Men vi har hele tiden formået at 
holde kursen og løfte i fællesskab.  Og jeg ser frem til et nyt og spændende år. 
 
Tak for ordet! 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 
 
 
Henvendelse fra Lene om projekt kommer her: 
Deltag i et projekt om stress og udbrændthed, og få hjælp til at reparere et slidt nervesystem 

 
Min målgruppe er personer der enten er i arbejde eller gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet efter kortere 
sygemelding 

 
• Har du stress eller føler dig udbrændt? 
• Kan du over 3 mdr. deltage i 6 samtaler af 1 times varighed(1samtale 1½ time)? 
• I første og sidste samtale registrerer jeg dine symptomer, før og efter. 
• Efterfølgende vil jeg gerne bruge dig som reference. 

Jeg er traumeterapeut med speciale omkring stress og udbrændthed. 
 
”jeg arbejder med det der ligger til grund for stress, 
nemlig et slidt nervesystem, 
som kan repareres, 
ved at inddrage kroppens ressourcer” 
 
Jeg er socialpædagog og talepædagog, og har de sidste 7 år arbejdet på Tale og Høre Instituttet i 
Risskov. Sideløbende med mit arbejde har jeg de sidste 20 år taget kurser svarende til en psykoterapeut 
uddannelse. Jeg er på 3. år af en uddannelse som traumeterapeut. En uddannelse som både er teoretisk 
og praktisk. Under hele uddannelsen er der krav om supervision og egen-terapi, og afprøvning i mindre 
grupper under kyndig vejledning. 
Jeg vil bruge projektet til at udbrede kendskabet til traumeterapi, og vise at metoden giver dig indsigt og 
redskaber i din svære situation. Desuden vil jeg gerne sandsynliggøre at metoden kan opløse 
blokeringer i nervesystemet gennem samtaler, ved hjælp af kroppens egne ressourcer. Jeg vil desuden 
bruge projektet som indledning til en selvstændig karriere. 
 
P.s. jeg holder et fyraftensmøde tirsdag d. 12 april 2011 kl. 17-18 i Frivilligcenter Odder  
Tilmeld dig venligst på tlf. 30 84 34 80 eller e-mail post@frivilligcenter-odder.dk 
 
Har du spørgsmål kan du maile til: lenechetan@hotmail.com eller ringe til 26 90 60 87 
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Venlig hilsen Lene Chetan Jensen 
 
 
Som nævnt er der nogle arrangementer, som vi håber på nogle af jer igen i år vil deltage i. Hvis du har 
tid og lyst, kan du henvende dig til Gitte: gs@voksenmobningnejtak.dk eller 2851 2108 
 
Og sidst, men ikke mindst. 
På generalforsamlingen var der forslag og dialog omkring et socialt arrangement. Dette vil vi tage op på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
På bestyrelses vegne 
 
Bedste hilsner 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 
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