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Mobbe-kultur på FOA-arbejdspladser 

Mobning er et udbredt fænomen på offentlige arbejdspladser. Især på det pædagogiske 

område er den helt gal, mener landsforening mod voksenmobning.  

De keder sig ikke i ’Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak’.  

”Det er helt ekstremt, hvad vi får af henvendelser. Det vælter ind, både telefonisk og på mail,” 

fortæller formand Gitte Strandgaard til foa.dk. 

Offentligt ansatte står for flertallet af henvendelserne, og især på det pædagogiske område er 

den helt gal med mobningen. 

”Vi bliver kontaktet af utroligt mange pædagogmedhjælpere, men der er også mange social- 

og sundhedsassistenter, der oplever mobning på deres arbejdsplads,” siger Gitte Strandgaard. 

”En mobbekultur bæres frem af usikkerhed, frygt, dårlig ledelse og konflikter, der ikke bliver 

løst. Men også af stress og jag.” 

Alene i verden 

”Mobberamte fyres ofte, fordi systemet bestående af leder, tillidsrepræsentant og forvaltning i 

stedet for at forsvare dem, gør det modsatte.”  

Så bliver kollega-mobning til systemmobning, og det gør ondt værre. 

”Som mobberamt er du ikke bare Palle alene verden, du er Palle alene i verden gange fire,” 

siger Gitte Strandgaard. 

Hvordan fortolker vi børnenes gråd?  

Vores fortolkning af gråd påvirker, hvordan vi opfatter børn, og hvad vi giver dem af 

handlemuligheder. Det fortæller en af artiklerne i den nyeste udgave af EVA’s magasin 

Bakspejlet. Artiklen om gråd er baseret på et studie af den norske forsker Nina Rossholt, og 

pointerne herfra har inspireret Klemensker børnehus på Bornholm til at sætte fokus på, 

hvordan de håndterer gråd.  

Trodsgråd, vredesgråd, smertesgråd. Der findes mange forskellige 

grådtyper, og de fleste der arbejder med børn, oplever dagligt en eller 

flere af dem. Hvordan personalet reagerer på gråden – sprogligt og 

kropsligt – og hvordan deres reaktion er med til at forme det enkelte 

barn, har den norske ph.d.-stipendiat Nina Rossholt forsket i. 

Voksne definerer, hvad der er passende handling. ”Når personalet kategoriserer gråden, 

aflæser de ikke blot virkeligheden og sætter ord på den. De skaber så at sige virkeligheden 

ved at definere, hvordan en bestemt situation skal forstås, gennem deres kategorisering af 

gråden, og hvilken passende handling, der skal iværksættes på baggrund af gråden. Det er en 

kategorisering, der både sker med ord og med kroppen. Hvem bliver løftet op til trøst? Og 

hvem får blot tørret næsen? Det har stor betydning, hvordan de voksne kategoriserer gråden 

rent sprogligt, og hvordan de i praksis møder barnet, for det er afgørende for, hvilken position 

barnet kan indtage i forhold til andre,” fortæller Nina Rossholt til Bakspejlet. 

http://www.foa.dk/


Børns gråd mødes forskelligt 

De blev også bevidste om, at de kropsligt reagerede forskelligt på børnenes gråd. 

”Nogle børn hører vi aldrig. Når de endelig græder, er vi lynhurtigt henne hos dem, mens 

andre, der græder tit og tæt, ikke får den samme reaktionshastighed. Det er sikkert meget 

almindeligt, at der er forskel, og det siger forskningen jo også. Det forestiller man sig bare ikke 

lige, så det giver stof til eftertanke. Spørgsmålet er jo, hvad det gør ved børnene at se, at man 

skynder sig, når et bestemt barn græder, mens andre børn får lov at vente?” 

Få mere at vide om gråd 

Læs mere om Nina Rossholts forskning og Klemenskers erfaring i magasinet Bakspejlet eller få 

gode ideer til, hvordan I selv kan arbejde med gråd i Bakspejlets dialogkort 

 
 

Pædagogisk sektor har to Christiania cykler. De lånes ud.  
 
For at låne pædagogisk sektors Christiania 

cykler, skal du henvende dig til Kisser 

Søborg Jensen i afdelingen på  
tlf.nr.: 4697 2020.  

Cyklerne udlånes som regel for en uge af 
gangen, man kan også låne i 2 uger i træk, 

men aftal det, når du ringer herind. 

 

 

Dagpleje med bevægelse stormer frem 

De fleste børn bliver født med de rigtige forudsætninger for at udvikle sig godt motorisk. 

Alligevel har 65 procent af alle børn i 3 ½ års alderen sansemotoriske vanskeligheder. Og 

hvert 3. barn har motoriske problemer, når de starter skolen. Der er derfor brug for en tidlig 

indsats for at styrke børns motoriske udvikling. Og her har kommunerne fået øjnene op for, at 

dagplejen kan gøre en forskel. 48 procent af kommunernes dagplejeledere fortæller i en ny 

rundspørge, som FOA har foretaget, at de allerede har etableret temadagplejer med fokus på 

bevægelses og natur. 

 

”Dagplejen har med sin særlige struktur med en fast dagplejer til en lille 

børnegruppe helt unikke vilkår for at arbejde med børns motoriske udvikling. 

Jeg er derfor glad for at se det øgede fokus, der er på området,” siger Jakob 

Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor. 

 

Forskningen viser, at det især er i børn i 8-10 måneders alderen, man skal 

være opmærksom på i forhold til motorisk stimulering og udvikling. Og dem er der mange af i 

den kommunale dagpleje. FOA udgiver derfor i dag en bog om små børns motorik til dagplejen 

og dagplejebørns forældre. Det sker på FOAs konference ”Kvalitet i dagplejen”, hvor 550 

dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejeledere og andre med interesse for dagplejen 

deltager. 

 

”Vi ved, at børn, som har motoriske problemer mens de er helt små, også halter bagefter, når 

de starter i skolen. Ikke kun motorisk men også fagligt. Derfor er det vigtigt, at vi tidligt 

sætter ind for at styrke børns motorik. Men vi skal vide, hvad vi gør og ikke blindt sætte børn 

til at lave idræt. Bogen ”Små glade ben” kan være med til at sikre dagplejere og andre med 

interesse for små børn den rette viden om, hvordan man udvikler små børn motorisk,” siger 

Jakob Sølvhøj. 

Der er godt 15.600 dagplejere i Danmark som tilsammen passer mere end 60.000 børn.  

 

Her fra sektoren ønsker vi jer alle en rigtig god og velfortjent ferie. Vi ønsker, 

at ferien må være med til at give jer et pusterum sammen med jeres kære. 
 

Rigtig god  sommer til jer alle og venlig hilsen  
 

Jytte Kristiansen - Sektorformand. 
Aase Rohde Christensen – Sektornæstformand  

http://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet/artikler-i-bakspejlet-2012

