
 

Nyhedsbrev                      November 2010 
 
 
Kære læsere af foreningens nyhedsbrev 
 
Sommeren er gået på held, og bestyrelsen er i fuld gang med forskellige indsatsområder og aktiviteter. 
 
Vi kan allerede nu oplyse, at næste ordinære generalforsamling er søndag d. 3 april 2011 netop 
på foreningens 3 års dag. 
 
 
Ny kasserer 
Marianne Kasten har efter overvejelser valgt at trække sig fra posten som kasserer. Vi vil hermed sige 
mange tak for indsatsen, i forbindelse med de mange opgaver, der har været. 
 
Som ny kasserer byder vi Birgitte Nielsen velkommen, og der pågår lige nu en overdragelse af materiale. 
Således at vi ved udgangen af denne måned igen er helt på plads med medlemslister, kontingent 
indbetalinger med videre. 
 
Vi er også snart på plads med et officielt velkomstbrev til nye medlemmer, som vil blive sendt ud ved 
indbetaling af kontingent. 
 
 
Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet 
Bestyrelsen er i løbende dialog med både beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Arbejdstilsynet. 
 
Der er nu aftalt en dato for opfølgningsmøde vedrørende bestyrelsens Idékatalog og anti-mobbepakke. 
D.21 januar kl. 13 til 14 i beskæftigelsesministeriet. 
 
Arbejdstilsynet er i gang med at evaluere deres hotline, og der aftales et videns delingsmøde herefter 
 
Den bebudede konference om mobning d 11 november 2010, som beskæftigelsesministeren i 
samarbejde med undervisningsministeren har planlagt, er blevet udsat til 2011 på grund af udgiftsstop . 
Bestyrelsen vil her være deltagende med indlæg. 
 
 
Spørgsmål til beskæftigelsesminister Inger Støjberg om mobning. Stillet af Eigil Andersen (SF) 
via Folketinget Arbejdsmarkedsudvalg 
Spørgsmål og svar kan nu ses på folketingets hjemmeside. Ligeledes er de på foreningens hjemmeside. 
 
 
Afholdte arrangementer og videns deling 
28 april var formand Gitte Strandgaard og eventmanager Bente Schou Sørensen deltagende i 
arrangement i Århus i forbindelse med arbejdsmiljø dagen. 
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1 maj i Århus, var formand Gitte Strandgaard og et medlem af foreningen deltagende. Vi havde flyer 
med, og kom i dialog med mange mennesker. 
 
Traditionen tro havde vi en event i Århus Festuge, og i år med deltagelse af flere medlemmer. En 
begivenhedsrig dag, hvor vi kom i dialog med mange spændende mennesker. 
Det er herefter besluttet, at vi vil forsøge at etablere flere events rundt i landet. 
 
Der har været mange henvendelser til bestyrelsen fra mobberamte, og i denne forbindelse har vi været 
deltagende med støttende og opfølgende samtaler, samt deltagende i virksomheder og hos 
fagforeninger som konsulenter og bisidder. 
 
Vi vil forsøge at etablere en bredere formidling af vores arbejde og indsats til blandt andet 
fagforeninger, virksomheder og andre relevante samarbejds- og sparringspartnere. 
Dette med henblik på samarbejde til fremme af det gode arbejdsmiljø, og til støtte for mobberamte så 
de undgår at blive fyret.  
 
Gitte Strandgaard har været deltagende i en konference i Århus om fattigdom i Danmark. 
D. 15 november er Bente Schou Sørensen og Gitte Strandgaard deltagende på Netværksdagen, hvor 
der er prisoverrækkelse af Netværksprisen. 
 
 
Foredrag, dialog og temadag 
For interesserede kan vi orientere om, at vi gerne bistår med råd og vejledning til virksomheder, 
organisationer og uddannelsesinstitutioner, i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet. 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte formand Gitte Strandgaard 
gs@voksenmobningnejtak.dk  eller 2851 2108 
 
 
Hjemmeside og facebook gruppe 
Foreningens hjemmeside og facebook gruppe bliver løbende opdateret. Og der pågår nu løbende 
kommentarer på facebook. 
Alle er meget velkomne til at sende indlæg, kommentere eller starte en debat. 
 
Download 
Bestyrelsens Idékatalog, der blandt andet indeholder vores anti-mobbepakke kan nu downloades. Dette 
er også gældende for pjecer og flyer. 
 
Ny hjemmeside om voksenmobning 
Anders Frost og Erik Suhr er 7 semester studerende ved journalisthøjskolen i Århus. De har etableret 
hjemmesiden www.voksen-mobning.dk hvor de har videoklip, artikler og debat om emnet. 
En flot og inspirerende hjemmeside, og det kan varmt anbefales at tage en rundtur. 
 
 
Regel og paragrafudvalg 
Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der vil afdække konkrete forløb, hvor mobberamte i deres forløb har 
været udsat for decideret lov overtrædelser, regelbrud og andre tilsidesættelser af arbejdsmiljøloven, 
persondataloven med flere. 
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Udvalget består af Bente Schou Sørensen, Gitte Strandgaard og to af foreningens medlemmer. Og vi 
mødes første gang d. 20 november 2010. 
 
I et stigende antal henvendelser, er vi blevet vidne om forskellige forhold, hvor love og regelsæt er 
overtrådt. Derfor vil vi nu prøve at afdække tre konkrete sager, som stadig ligger til behandling i 
Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. 
 
Når vi har fået afdækket og konkretiseret, vil vi udfærdige et dokument, som kan anvendes til 
inspiration for andre, der oplever sig krænket og tilsidesat i det offentlige og administrative system, i 
forbindelse med deres arbejdsskadesag. 
 
Hvis nogle af jer ligger inde med konkrete oplysninger, af ovenstående karakter, hører vi gerne fra jer. 
Der kan rettes henvendelse til Bente bss@voksenmobningnejtak.dk  
 
 
Pressen 
Bestyrelsen og flere medlemmer har siden sidst været deltagende på forskellig vis i pressen: 
Go Morgen Danmark, Ugebladet Søndag, Socialpædagogen, Århus Stiftstidende, Kjerteminde Avis, 
radioavisen P4 og magasinet KULØR. 
Du kan se indslag og artikler på foreningens hjemmeside www.voksenmobningnejtak.dk  
 
Som tidligere nævnt får vi mange henvendelser fra pressen og studerende fra forskellige studieretninger, 
der gerne vil fortælle den personlige historie om oplevelser af mobning på arbejdspladsen. Skulle du 
have lyst, overskud og interesse i at deltage. Kan du rette henvendelse til Gitte Strandgaard, og få flere 
oplysninger. 
 
 
Fonde og sponsorater 
Vi har stadig ansøgninger ude, og håber på gode tilbagemeldinger. 
 
Idet vi til stadighed får mange nye henvendelser fra mobberamte, der har brug for hjælp og støtte, 
afsøger vi forskellige muligheder, der kan understøtte vores bestræbelser på aflønning af enkelte 
ansatte. 
 
Ligeledes bruger vi meget tid på viden- og erfaringsdeling, administrativt arbejde og opdatering af 
hjemmeside 
 
Skulle du have konkrete forslag eller ideer til, hvor vi kan søge, må du meget gerne kontakte Gitte 
Strandgaard. 
 
 
Paneldebat / Høring 
Vi har tidligere nævnt, at vi ville arrangere en høring eller en paneldebat, med relevante oplægsholdere. 
Det vil vi stadig! 
Men på grund af stort arbejdspres i forskellige retninger, har vi valgt at udsætte dette. 
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Afslutningsvis 
Som først omtalt i dette nyhedsbrev, afholder vi generalforsamling søndag d. 3 april 2011 i Århus eller 
Malling. 
 
På generalforsamlingen er der rig mulighed for at møde andre, der har samme oplevelser af mobning, 
og de konsekvenser det har haft. Ligeledes en god mulighed for videns deling, og hvordan man kan 
komme videre. 
 
Det kan være svært at overskue, for den enkelte at skulle tage af sted, og mødes med mange nye 
fremmede mennesker. Derfor er du meget velkomme til at kontakte Gitte Strandgaard for en drøftelse 
og en samtale, dersom du måske kunne have lyst til at deltage, men finder det lidt svært at tage det 
første skridt. 
 
Der er rig mulighed for at tage en god ven eller veninde med, og familie og pårørende er også meget 
velkomne til generalforsamlingen. 
 
Vi har eksempler på gode netværk, der er etableret, netop på baggrund af det personlige møde. 
 
For alle der i øvrig er interesseret i foreningens arbejde og virke, er det gældende, at I skal være 
velkomne på generalforsamlingen. 
 
Når vi nærmer os datoen, vil vi sende en invitation ud, og I vil få oplysninger om tid og sted. Vi glæder 
os til at se jer. 
 
 
Bestyrelsen mødes igen d. 12 december, og vi sender årets sidste nyhedsbrev ud derefter. 
 
På bestyrelsens vegne 
Bedste hilsner 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 

  
 

4


