Mobbing i skolan
Låt dig inspireras och få bra tips om hur mobbingen upptäcks och vilka åtgärder man snabbt kan göra
för att mobbingen skall sluta.
Alla har väl någon gång blivit mobbad av någon annan eller på något sätt mobbat någon annan under
sin skoltid. Ingen kan påstå att bli mobbad eller att mobba någon annan är något är något man inte
blivit ledsen över eller varit stolt över.

Janne Bergströms kraftfulla och inspirerande föredrag om mobbing börjar i mycket tidig ålder då han
mobbas av sin store bror för att sen själv bli en mycket stygg mobbare i skolan. Där är det en mycket
klok, modig o kvinnlig lärare som upptäcker Jannes grymma mobbing och konfronterar honom direkt
med sitt ”mobboffer”. Det leder direkt till att Janne tar ett beslut att aldrig mobba någon under sin
skoltid utan istället stötta och hjälpa de som mobbas.
Målgrupp: Lärare, föräldrar och elever på grundskola, gymnasium och högskola etc.
Janne Bergström arbetar nu som egen företagare i sitt företag Krakan som är ett smeknamn han fick i
sin tidiga idrottskarriär. Han har arbetat på Räddningstjänsten i Göteborg som brandman,
ambulansman och olycksutredare sen 1977.

Efter den tragiska diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg blev han ”headhuntad” att arbeta i en
ny förebyggande grupp på Räddningstjänsten som heter HÄFA vilket är en förkortning på
Händelsebaserat förebyggande arbete. Ett av uppdragen för gruppen var att förhindra bränder och
skadegörelse i och runt skolor. Gruppen skulle försöka finna och prova nya metoder riktat till
ungdomar för att lösa uppdraget och det lyckades gruppen med. Jan fick en tjänst som kontaktman
anlagda bränder i Göteborgs skolor och mötte nästan dagligen barn/ungdomar i grupper men också
ensamma för att få dessa att inte anlägga bränder. Många av dessa var mobbingoffer men många var
också raffinerade mobbare.

Innehåll:
Olika exempel på mobbing som ledde till att skolor/förskolor delvis eller helt förstördes.
Olika exempel där flicka mobbas/mobbar.
Olika exempel där pojke mobbas/mobbar
Gruppdynamikens betydelse för mobbing.
Självkänsla självförtroende
Motivation
Långsiktiga, kortsiktiga, realistiska mål

