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Nyhedsbrev                                                                                                                 Juli 2014 
 

Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. 

 

Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. 

I dette andet kvartal har projektet fyldt meget, således også her i dette nyhedsbrev. 

 

Vi siger rigtig mange tak til alle jer, der løbende støtter op på mange forskellige måder og til nye 

medlemmer. 

Har du lyst til et medlemskab, så koster det 200 kr. om året. 

Indbetalingen skal så ske til: Reg. 0757 Konto 3225 299365. 

Vi takker for god deltagelse til vores generalforsamling d. 27. april i Aarhus. Bestyrelsen er 

konstitueret: 

Gitte Strandgaard, formand og presseansvarlig. Lilia Masters, næstformand, Hanne Moesgaard, 

kasserer, intern konsulent & arbejdsmarkedsforhold. Annelise Lauridsen, webmaster, intern 

konsulent & kommunikation. Carsten Hansen, intern konsulent & forefaldende opgaver. Emma 

Masters, ekstern konsulent & koordinator. 

Vi har indskrevet yderligere oplysninger for de forskellige bestyrelsesmedlemmer inde på 

hjemmesiden under kontakt. 

 

I foreningsregi har bestyrelsen og aktive medlemmer mødtes mange gange. Og vi fortsætter med at 

invitere ind til videndeling og dialog med arbejdspladserne, faglige organisationer og bredt på den 

politiske scene. 

Vi har sendt flere åbne breve i dette kvartal til blandt andet landets fagforeninger og folketingets 

beskæftigelsesudvalg, hvor vi har samlet nogle konkrete bud på forskellige tiltag, der kan bidrage 

positivt i forhold til forebyggelse og håndtering. Disse ligger til download på vores hjemmeside. 

 

Danmark er faktisk førende i forhold til viden og forskning omkring: Årsager, forebyggelse og 

håndtering. Ligeledes omkring de mange fysiske og psykiske konsekvenser som mobning har. 

 

At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave, men ved fælles hjælp og en 

koordinerede indsats skal det meget gerne kunne lykkes. 
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Voksenmobning - det er noget vi taler om, og gør noget ved! 

Treårigt udviklingsprojekt forankret i 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 

Kort statusrapport for 2. kvartal 1. april til 3o. juni 2014 

I dette kvartal har vi haft mange nye henvendelser. Dels fra mobberamte og pårørende, der har 

haft brug for hjælp og støtte. Dels fra virksomheder og faglige ansvarspersoner, der har bedt om 

råd og vejledning samt ønsker for foredrag, dialog og temadage. 

 

Ligeledes har vi afholdt mange gode arrangementer, og vores 10 bud til forebyggelse er meget 

populærere. Disse er vedhæftet. 

 

I betragtningen af at vi i Danmark faktisk er førende i forhold til viden og forskning på området – 

dvs. om årsager, forebyggelse, håndtering samt konsekvenserne, er det skræmmende, at så mange 

mennesker bliver isoleret som problemet, svigtet og fyret. 

 

Vi får flere og flere henvendelser fra traumatiserede mobberamte; nogle som stadig er i et dårligt 

psykisk arbejdsmiljø, nogle som er blevet fyret. Slående er, at flere fortæller, at de stadig har fysiske 

og psykiske lidelser, selvom det er lang tid siden, de forlod arbejdspladsen. 

 

Med dette års 2. kvartal status er vi nået halvvejs i vores projektperiode, og vi er både glade for og 

stolte over alle de gode resultater, vi har landet. Vi vil fortsætte med at opfordre til videndeling og 

dialog bredt - for på den måde at voksenmobning kan blive mere italesat og årsager, forebyggelse 

og håndtering kan komme mere i spil - dels på arbejdspladserne, dels hos de faglige organisationer 

og bredt på den politiske scene. 

_________________________________________________________________________________ 

1.  

Afdækning af mobberamtes forløb 

Vi har haft mange henvendelser i andet kvartal. Hver uge er der mobberamte og pårørende, der 

henvender sig. Dels via hotline, men i større omfang via mail, mobil og facebook. 

 

To nye sagsforløb er startet, og øvrige henvendelser har været råd og vejledning over et par 

samtaler samt mail. Ligeledes står vi altid til rådighed for yderligere. 
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Vi har nu flere og flere henvendelser fra folk, der har afsluttet arbejdsforhold, hvor de blev udsat 

for mobning. Men som stadig er ramt af det og har brug for hjælp og nogen at dele det med. 

2.  

Bidrag til intern arbejdsrapport og håndbog 

     

Vi har indskrevet KONFLIKTTRAPPEN i vores arbejdsrapport. Den er et rigtigt godt værktøj til at 

forstå, hvordan en konflikt kan eskalere og udvikle sig til mobning. 

 

Vi har mødtes med en tegner og fået udkast og gode drøftelser med forslag til illustrationer, forside 

og bagside til vores håndbog. Når vi har noget mere konkret omkring håndbogen, vender vi tilbage. 

 

Vi har aftalt møde med journalist Jakob Kehlet, og mødes med ham d. 17. august for opfølgning på 

det vi har til håndbogen, og for indspark til mere konkret tekst. Ligeledes er vi i gang med at 

nedskrive ’De 10 råd til forskellige aktører’. 

3.  

Besøg i forskellige byer 

     

Vi har i år været deltagende ved 1. maj arrangement via LO, Aarhus, der inviterede os ind på 

Freds- og Solidaritetsområdet på Tangkrogen i Aarhus. Her havde vi et telt med materialer og fik 

besøg af mange forskellige og spændende mennesker.  Ligeledes var vi rundt på pladsen og dele 

pjecer ud og komme i dialog med folk. 

 

Vi har afholdt to bus events 

Vejle d. 23. maj og København d. 27. juni. 

Stor succes begge dage, hvor vi talte med rigtig mange mennesker; mobberamte, ledere, tillidsfolk, 

pårørende og andre nysgerrige og interesserede. Der er billeder fra begge dage inde på vores 

hjemmeside. 

Flere mobberamte havde tårer i øjnene, da de mødte os. De fortæller, at de står alene i et dårligt 

psykisk arbejdsmiljø, og at mobning bliver der ikke handlet på. Ligeledes fortæller flere, at de stadig 

er traumatiseret, selvom de for længst er ude og fyret. Vi har selvfølgelig lavet aftaler for yderligere 

kontakt med de berørte. 
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Vi fik blandt andet besøg af en tillidsvalgt fra FOA Vejle, som havde modtaget vores 

pressemeddelelse via FOA Vejle - som vi sendte den til. Der er nu sendt materialer og forskellige 

programmer til FOA Vejle efter dialog med deres arbejdsmiljøansvarlige. Dette med henblik på 

arrangementer der. 

 

TV2 Syd kiggede forbi. Se indslag her: 

http://www.tvsyd.dk/arkiv/2014/5/23?video_id=63763&autoplay=1 

Forud for vores bus event i København blev Gitte Strandgaard inviteret ind for et interview i 

programmet ’KONTAKT’ hos TV2 LORRY onsdag d. 25. juni – se indslaget her: 

http://www.tv2lorry.dk/artikel/221785?autoplay=1&video_id=92531 

4.  

Gennemførelse af foredrag og deltagelse i temadage 

 

Gitte Strandgaard blev booket til to ens workshops af 45 minutter hos Ingeniørforeningen IDA. 

De to grupper af hver 50 medlemmer var både interesserede og meget aktive, selvom 

arrangementet blev afholdt en sen fredag eftermiddag. Vi har fået en god tilbagemelding. 

 

Gitte Strandgaard har deltaget i det Østjyske Netværk for ledere, og der er nu planlagt et tre 

timers arrangement d. 10. september. 

 

Gitte Strandgaard har besøgt et plejecenter for en opfølgning på tidligere arrangementer. Der er 

virkelig arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og det var en fornøjelse at mødes med både 

forstander, ledere og medarbejdere igen. Mange gode tiltag er landet, og de er i en rigtig god 

proces. De har nu lavet en mobbepolitik, hvor de blandt andet har bragt IGLO metoden i spil. 

Denne metode blev præsenteret til temadagene. 

 

Gitte Strandgaard har afholdt et oplæg og debatmøde for ledelse og medarbejdere 

Serviceenheden i en Kommune. Der blev budt ind fra salen og specielt i pausen var der megen 

dialog og debat. Vi håber at høre mere, for et videre samarbejde. Vi har fået en god 

tilbagemelding. 

Lilia Masters og Gitte Strandgaard har afholdt et oplæg og debatmøde for en gruppe, der er 

tilknyttet Folkestedet i Aarhus. Her var problemstillingerne oplevelser af mobning både i 

http://www.tvsyd.dk/arkiv/2014/5/23?video_id=63763&autoplay=1
http://www.tv2lorry.dk/artikel/221785?autoplay=1&video_id=92531
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arbejdslivet og i privatlivet.    

 

Vi har nu modtaget en tilbagemelding fra University College Lillebælt, hvor Gitte Strandgaard har 

afholdt en temadag; University College Lillebælt / Temadag 19. marts 2014 

De Studerenes Råd havde lagt mange timer og engagement forud for temadagen. Derfor lykkedes 

det for dem at stimle 170 studerende sammen. Målgruppen var lærere og pædagogstuderende – 

men også HF studerende kiggede forbi.  Forud for dagen havde de studerende fået tilsendt 

dagsorden og materiale til brug på dagen. 

Temaet var voksenmobning, men da målgruppen var nøglepersoner, der arbejder med børn og 

unge, så blev der selvfølgelig lagt en vinke på mht. børnemobning også. For hvordan kan du som 

lærer eller pædagog skabe ro og god trivsel blandt børn – hvis der er uro på personalestuen eller på 

lærerværelset? En fantastisk interesseret og engageret gruppe af studerende dagen igennem. 

Vi har modtaget en god tilbagemelding. 

 

Gitte Strandgaard har været til planlægningsmøde med stor myndighed. 

Her blev der drøftet et temamøde omkring konflikter og mobning. Efterfølgende udviklet en 

drejebog hvor arrangementet blev konkret og detaljeret planlagt. 

Arrangementet blev afholdt sammen med HR Arbejdsgruppen d. 19. juni med deltagelse af 

Hovedsamarbejdsudvalget i Myndigheden; Direktør og direktører for de forskellige afdelinger i 

myndigheden, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, AMU formand, og repræsentanter for 

personaleorganisationen, i alt 28 personer. 

 

- En meget interesseret og engageret gruppe, hvor mange gode ideer og forslag blev landet til et 

inspirationskatalog med forskellige konkrete indsatser. 

 

Gitte Strandgaard skal mødes med arbejdsgruppen for evaluering af mødet og drøfte forskellige 

muligheder omkring samarbejde med myndigheden. Vi har modtaget en foreløbig god 

tilbagemelding. 

 

Der har været mange interesserede henvendelser fra virksomheder og organisationer. Dels 

spørgsmål om mobning, men også forespørgsler på foredrag, dialog og temadage. Hvilket vi er 

rigtig glade for, og det er dejligt at se, hvordan det psykiske arbejdsmiljø bliver taget alvorligt nogen 

steder. 
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Vi har afsendt forskelligt materiale og forskellige programmer. Og vi håber på at høre mere. 

 

Der er aftalt et offentligt foredrag og debatmøde hos LOF Jammerbugt d. 2. februar 2015. 

 

Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 

Igen i år er vi tilmeldt Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg d. 10. og 11. november. Vi deltager med 

udstillerstand og har fået godkendt vores to workshops; 

Mobning på arbejdspladsen - Årsager, 
forebyggelse og håndtering 
Fagligt indhold: 
 

Mobning på de danske arbejdspladser er et stort 
problem!  Men hvad er mobning egentlig? Og 
hvad skal vi gøre ved det?  Denne workshop vil 
komme omkring årsager, forebyggelse og 
håndtering, og mange af de elementer og 
faktorer, der er i spil, når mobning opstår og 
foregår.  Det hele bliver krydret med viden og 
forskning på området. Ligeledes har vi konkrete 
hændelsesforløb og gode forslag til handling.  
Der bliver rig mulighed for spørgsmål og debat, 
hvor deltagerne selv er aktive. 
 
 

Kast lys på trolden - Så mister den sin magt! 
Fagligt indhold: 
 

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! er 
bevilget satspuljemidler til et tre årigt projekt  
med temaer som formidling, støtte til 
mobberamte, foredrag, temadage, forskellige 
events og udgivelse af en håndbog med ’best 
practice’ m.v.  Kom og hør hvad vi kan tilbyde i 
projektet og eventuelt bistå og hjælpe dig med 
på din arbejdsplads eller organisation.  Indspark 
og ideer til projektet hilser vi meget 
velkommen.  Vi glæder os til at se dig. Til en god 
debat og dialog. 

 

5. 
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 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" 

 

I Jyllandsgruppen er der stor opbakning til, at netværksmøderne skal fortsætte med at være 

uformelle møder. Hvor der ikke er nogen dagsorden. Men det at mødes, udveksle og have et socialt 

samvær er rammen og formen. 

Vi har drøftet ’De 10 bud til håndbogen’ i Jyllandsgruppen, og det var en spændende og interessant 

drøftelse. 

    

Vi har haft møder med forskellige netværk for udveksling og videndeling. Blandt andet LO, Aarhus 

og Aarhus Kommune. 

Vi er medlemmer af Det Sociale Forbrugerråd i Aarhus og deltager løbende i alle møder og 

workshops, som er planlagt i Rådet. 

Lilia Masters har deltaget i en workshop i Aarhus Kommune, hvor bruger- og borgerinddragelse 

var omdrejningspunktet. 

Gitte Strandgaard har mødtes med et medlem, for drøftelse af konkrete initiativer. 

 

PRESSEN 

Vi har bidraget i pressen; Avisen.dk, Ekstra Bladet og Politiken, Magasinet Q og TV2 LORRY. 

Forud for vores bus event i København blev Gitte Strandgaard inviteret ind for et interview i 

programmet; KONTAKT hos TV2 LORRY onsdag d. 25. juni – Se indslaget her: 

http://www.tv2lorry.dk/artikel/221785?autoplay=1&video_id=92531 

Flere journaliststuderende har rettet henvendelse til os i forbindelse med deres opgaver. Ligeledes 

har vi haft henvendelse fra Niels Brochs Handelsskole og fra børn og unge, der arbejder med 

mobning og voksenmobning. 

 

Gitte Strandgaard er blevet kontaktet af to journalister fra TV. De har lavet optagelser og fulgt 

hende på et oplæg og debatmøde og til bus eventen i Vejle. De vil præsentere det for deres chefer 

og håber at kunne lave nogle egentlig optagelser til et endeligt program. 

 

DR2 Temalørdag skal lave en udsendelse om chefer. De har besøgt Gitte Strandgaard, der skal 

http://www.tv2lorry.dk/artikel/221785?autoplay=1&video_id=92531
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bidrage med nogle af hendes oplevelser af mobning, som de kom til udtryk på hendes tidligere 

arbejdsplads. 

6.  

Udvikling af hjemmeside og dialog via facebook 

Vi opdaterer løbende og har sat flere billeder ind - dels i billedgalleriet, dels fra vores bus events, 

temadag fra University College Lillebælt og 1. maj på Tangkrogen i Aarhus. 

 

Vi har som sagt to facebook grupper; 

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!  

https://www.facebook.com/groups/11944650818/?fref=ts  

Systemmobning og retssikkerhed: 

https://www.facebook.com/groups/176009195902535/?fref=ts  

Her foregår mange dialoger, samt det er en god platform for formidling og videndeling. 

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 haft besøg til vores åbne rådgivning og vi fortsætter med det. Ligeledes er Folkestedet, hvor 

vi hører til, stadigvæk en fantastisk ramme, hvor vi altid kommer i dialog med mange spændende 

mennesker og får udbredt kendskabet til voksenmobning. 

Afslutning 

 

Vi ser frem til at tage hul på næste kvartals opgaver og arrangementer, og der skal lyde en stor tak 

her fra til alle, der har bidraget og støttet op om vores arbejde og indsats i satspuljeprojektet. 

At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave, men i fællesskab kan meget lykkes. 

https://www.facebook.com/groups/11944650818/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/176009195902535/?fref=ts
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Voksenmobning - det er noget vi taler om, og gør noget ved! 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 

Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne 

Gitte Strandgaard 

Formand og projektleder 

2851 2108 & gs@voksenmobningnejtak.dk  

 

mailto:gs@voksenmobningnejtak.dk

