
 

Nyhedsbrev                                                                                                                            Juli 2010 
 
 
Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. 
 
Bestyrelsen har netop afholdt møde, hvor vi har planlagt vores arbejde og indsats for resten af året. 
Vi har fået to nye sponsorer siden sidst. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Arbejde og indsats 
Vi fortsætter vores viden- og erfaringsdeling med relevante samarbejdspartnere. Herunder 
beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Arbejdstilsynet. 
 
I løbet af efteråret vil vi forsøge at etablere en paneldebat, geografisk pladseret i Århus. Formålet er at 
få sat fokus på mobning, og give deltagerne mulighed for at hverve sig viden om mobning og få nogle 
enkle, konkrete værktøjer til forebyggelse og håndtering. 
Vi vil komme med nogle indlæg om foreningens arbejde, vores formål og indsats områder. 
Efterfølgende kan der stilles spørgsmål til bestyrelsen. 
 
Formand Gitte Strandgaard har nu afholdt flere foredrag og temadage vedrørende årsager, forebyggelse 
og håndtering af mobning. Og har fremadrettet aftaler for oplæg, på gymnasier, andre uddannelses 
institutioner, hos AOF, i fagforening og på arbejdspladser. 
 
Næstformand Niels Kristian Ulsø Kristensen tilbyder ligeledes foredrag og temadage. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Nye sponsorer 
Vi har modtaget sponsorater fra Århus Kommune Social- og Beskæftigelsesforvaltningen og 
Tuborgfondet. 
 
Vi har flere ansøgninger ude, som vi afventer svar på. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Pressen om mobning 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af fagbladet Socialpædagogen og Ugebladet Søndag. Vi er deltagende 
med personlige historier, og om foreningens arbejde og indsats. 
 
Det forventes bragt i Socialpædagogen d. 6 august, og Ugebladet Søndag, ligeledes først i august. 
 
Skulle du have overskud og lyst til at fortælle din historie til pressen, eller til nogle af de mange 
studerende vi får henvendelser fra, kan du kontakte Gitte på mail gs@voksenmobningnejtak.dk 
eller på mobil 2851 2108. 
________________________________________________________________________________ 
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Personlige historier og intern statestik 
Vi modtager gerne din personlige historie, som vi kan bringe på hjemmesiden, efter aftale og samtykke 
med dig. 
Ligeledes til vores interne statistik, oplysninger om vores medlemmer: Alder, køn, fag og funktion, på 
det tidspunkt hvor mobningen kom til udtryk. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt. 
 
Du kan kontakte Niels, der samler data.  
Mail nu@voksenmobningnejtak.dk eller på mobil 2271 6763 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Kommende arrangementer 
Event i Århus Festuge lørdag d. 28 august kl. 11 til 16. 
 
Traditionen tro cruiser vi igennem byen, og kommer i dialog med mange mennesker. Vi starter ude 
foran Banegården, og slutter dagen på Rådhuspladsen. 
Se mere på hjemmesiden, når vi nærmer os dagen. 
 
Alle er velkomne til at deltage. For flere oplysninger kan du kontakte Gitte. 
 
Konference om mobning arrangeret af beskæftigelsesminister Inger Støjberg og undervisningsminister 
Tina Nedergaard d. 11 november 2010. 
Bestyrelsen er deltagende med indlæg, og der arbejdes nu i beskæftigelsesministeriet med den konkrete 
planlægning. Bestyrelsen bliver løbende orienteret. 
 
Paneldebat 
Som nævnt vil vi forsøge at etablere en paneldebat til efteråret i Århus. Vi sender besked ud via 
nyhedsbrev og på hjemmesiden, når vi har konkret dato. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Bestyrelsen mødes igen først i september. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
 
På bestyrelsens vegne 
Bedste hilsner 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 
 
gs@voksenmobningnejtak.dk 
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