
  

 

 

Høringssvar vedr. lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov om elevers og 
studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved 
problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af 
kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)  

28. september 2020 

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) takker for muligheden for at kunne bidrage med høringssvar 
om lov om elever og studerende undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. I LOS tager vi evalueringens  
resultater til efterretning. Vi bemærker en række punkter, som vi mener kræver en national handlingsplan 
for at løfte håndteringen af den gældende lovgivning.  
 
Vi anser det som utilfredsstillende, at så mange skoler ikke har den tilstrækkelige viden om at forebygge 
eller forhindre mobning. LOS anser det som stærkt bekymrende, at hver fjerde uddannelsesinstitution ikke 
har kendskab til at kunne forebygge mobning. Tilsvarende er det stærkt bekymrende, at hver femte 
uddannelsesinstitution ikke ved, hvordan de kan bringe mobningen til ophør. Disse resultater giver samlet 
set udtryk for, at der er plads til forbedringer på hele uddannelsesområdet i Danmark.  
 
Ligeledes finder vi det bemærkelsesværdigt, at størstedelen af de forældre, der anvender 
klagemulighederne, ikke har været ordentligt vejledt af uddannelsesinstitutionerne, og i stedet har fundet 
viden på egen hånd. De rette oplysninger til forældrene bør være et fremadrettet opmærksomhedspunkt, 
således at forældrenes viden ikke afhænger af personligt netværk og online informationssøgning.  
 
Som konsekvens af evalueringen, har LOS taget initiativ til et oplysningsarbejde for vores medlemmer, 
således at der bliver større viden om kampen mod mobning hos de ikke offentlige sociale tilbud.  
Hvis der bliver taget initiativ til en national handleplan, vil LOS stille sig til rådighed, således at vi kan øge 
kendskabet til klagemulighederne blandt uddannelsesinstitutioner, forældrene og eleverne.  
 
I LOS anser vi indsatsen mod mobning som et yderst vigtigt område, hvor der er brug for endnu større 
fokus. Derfor vil vi anbefale en styrket indsats på området fremadrettet.  
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