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Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti og Konservative om oprettelse af en klageinstans vedr. mobning 

 

Alle børn skal have en tryg barndom uden mobning. Desværre viser tal, at alt for mange børn bliver 

udsat for mobning i Danmark. Den seneste trivselsmåling i folkeskolen viste, at 20 procent af eleverne 

har oplevet mobning inden for det seneste år, og Red Barnets undersøgelse fra 2015 viser, at 36 procent 

af folkeskolerne ikke har den lovpligtige antimobbestrategi. Samtidig viser en særkørsel af resultaterne 

af dette års trivselsmåling sammenholdt med sidste års måling, at seks ud af 10 elever, der oplevede 

mobning sidste år, også svarer, at de er blevet mobbet i år. Det understreger et behov for at tage hånd 

om mobning.  

 

Aftaleparterne er derfor enige om ved en ændring af undervisningsmiljøloven at oprette en national 

klageinstans, så alle elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser sikres en skolegang uden proble-

mer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.  

 

Der indføres en klageadgang til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Det betyder, at elever 

og mindreårige elevers forældre får adgang til at klage til DCUM, hvis uddannelsesstedet ikke har en 

antimobbestrategi eller ved manglende reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske 

undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende. 

 

Elever og forældre skal i første omgang indbringe sagen til kommunalbestyrelsen, hvis der er tale om 

kommunale institutioner, som der er på folkeskoleområdet. For de selvejende institutioner (frie grund-

skoler, gymnasier og erhvervsskoler m.v.) skal sagen indbringes for bestyrelsen. Får forældre og ele-

ver ikke medhold af kommunalbestyrelsen henholdsvis bestyrelsen, kan klagen sendes videre til den nye 

klageinstans hos DCUM. 

 

DCUM skal have mulighed for at komme med påbud til skoler og uddannelsesinstitutionerne. Indtil et 

påbud er efterkommet, kan der i sidste ende tilbageholdes tilskud fra institutioner med statstilskud eller 

i særligt grove tilfælde lade tilskud helt bortfalde.  

 

Det er aftaleparternes forventning, at kommunerne og institutionerne forebygger og bekæmper mob-

ning og løser de konkrete konflikter lokalt, og at påbud og sanktioner derfor kun vil blive bragt i an-

vendelse i yderste konsekvens. Målet er, at skolerne og kommunalbestyrelserne bliver bedre til at tage 

fat om problemerne og får løst dem lokalt ude på skolerne. 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil senest to år efter lovens ikrafttræden gennemføre 

en undersøgelse med det formål at vurdere, om lovens bestemmelser om antimobning, herunder den 

nationale klageinstans, har haft den tilsigtede virkning. Resultatet af undersøgelsen vil senest i Folke-

tingssamlingen 2019-20 blive sendt til Børne- og Undervisningsudvalget. 

 

Aftaleparterne er enige om at tilvejebringe finansiering på 2,6 mio. kr. årligt til klageinstansen. 

 

Der forligger tilslutning fra folkeskoleforligskredsen til den foreslåede ændring af folkeskoleloven, 

hvorved adgangen for kommunalbestyrelsen til at behandle skolelederens konkrete beslutninger om 

skolens elever genindføres for så vidt angår mobning på folkeskoler.  

 


