
FRI FOR MOBBERI / FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE – INTRODUKTION

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE 
– ET OVERGANGSFORLØB MED DE FIRE VÆRDIER

Hjælp børnene godt i gang med skolelivet med et fælles Fri for Mobberi-
overgangsforløb for børnehavebørn og børn i 0. klasse.

I dette overgangsforløb introducerer I børnehavebørnene til livet i skole og SFO og til Fri for Mobberis 
fi	re	værdier,	der	er	centrale	for	et	godt	fællesskab.	Alt	sammen	med	hjælp	fra	de	større	børn	i	0.	klasse,	
som	børnehavebørnene	besøger	i	SFO’en	hver	dag	i	en	uge.	

Forløbet kort fortalt
De	første	fi	re	dage	indleder	I	med	et	kort	dukketeater,	som	en	voksen	fremfører	for	børnene.	
I	teaterstykket	optræder	de	fi	re	værdier	–	tolerance,	respekt,	omsorg	og	mod	–	i	dagligdags	
konfl	iktsituationer,	som	børnene	kender	fra	legepladsen.	

Værdierne	i	dette	eksempel	er	gjort	håndgribelige	gennem	frugter	og	grøntsager,	men	I	kan	også	bruge	
andre	symboler	som	fx	dyr,	fantasifi	gurer	eller	lignende.

Bagefter	arbejder	børnene	kreativt	med	værdierne	på	fi	re	stationer.	Besøget	afsluttes	med	en	fælles	leg	
og	frokost.	Besøgene	varer	ca.	2,5	timer	(fx	fra	kl.	09.30-12.00).	

På	femtedagen	bliver	børnenes	forældre	inviteret	til	en	fernisering,	hvor	børnene	viser	det	lille	dukke-
teaterstykke	og	deres	kunstværker.	Forældrene	kan	her	også	få	et	kort	oplæg	om	Fri	for	Mobberi	og	
høre	om,	hvordan	I	arbejder	med	programmet	i	SFO’en.

Forløbet	er	udviklet	efter	idé	fra	Fritidsinstitutionen	ved	Vibenshus	Skole.

NB! 
•	 	Det	er	ikke	et	krav,	at	børnehaverne	arbejder	med	Fri	for	Mobberi	for	at	
deltage,	men	det	giver	bedst	mening,	at	SFO’en	gør	det.	

•	 Hver	dag	deltager	en	ny	0.	klasse	med	deres	lærer.
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Det skal I bruge:
•	 	Symboler,	der	repræsenterer	værdierne,	fx	frugter	(gerne	rigtige	frugter)	med	øjne	og	mund	tegnet	på.

•	 	Tre	grøntsager	ligeledes	med	øjne	og	mund	tegnet	på.

•	 	Et	lille	bord,	som	dukketeateret	kan	udspille	sig	på.

•	 	Fire	forskellige	typer	kreativt	materiale,	som	børnene	kan	udforme	frugter	med.	 
Det	kan	fx	være	maling	og	lærred,	silkepapir	og	lim,	modellervoks	og	foam	clay/silk	clay.

•	 	Samtaletavler	eller	andet,	der	kan	farvelægges	af	de	børn,	der	bliver	hurtigt	færdige	med	den	kreative	opgave.	 
Find	dem	på	friformobberi.dk.

•	 	Skabelon	af	en	banan.	 
Find	den	på	friformobberi.dk.

•	 	Noget	samlende,	der	bruges	til	ferniseringen	–	fx	et	træ,	som	frugterne	kan	hænge	på,	eller	en	bondegård	
eller	skov,	hvis	I	arbejder	med	dyr.

•	 	Diplom.	 
Find	det	på	friformobberi.dk.

Sådan gør I:
•	 	Forløbet	foregår	i	et	samarbejde	mellem	børnehaver	og	SFO.	Forløbet	afvikles	i	SFO’en,	men	 

initiativet	til	samarbejdet	kan	både	komme	fra	børnehaver	og	SFO.

•	 	Det	er	ikke	et	krav,	at	børnehaverne	arbejder	med	Fri	for	Mobberi	for	at	deltage,	men	det	giver	
bedst	mening,	at	SFO’en	gør	det.

•	 Afhold	et	formøde,	og	afstem	forventninger	til,	hvem	der	gør	hvad.

•	 	Forbered	børnene	i	både	børnehave	og	SFO	på,	hvordan	man	er	gode	gæster	og	gode	værter.	 
En	god	gæst	er	fx	god	til	at	lytte	til	de	regler,	der	gælder	i	SFO’en.	En	god	vært	er	tålmodig	og	 
flink	til	at	vise	gæsterne	rundt	og	forklare,	hvordan	SFO’en	fungerer.

•	 Orientér	forældrene,	og	invitér	dem	til	ferniseringen	i	god	tid.
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Forslag til tidsplan
09.30:	Børnehavebørnene	og	en	0.	klasse	ankommer	til	SFO’en,	velkomst	og	navnerunde.

09.45:	Fælles	startleg,	fx	aktiviteten	Send et klap rundt.	Find	den	på	friformobberi.dk.	

10.00:	Introduktion	til	værdierne	og	fremførelse	af	det	lille	teaterstykke.

10.30:	Arbejde	i	fire	kreative	stationer.

11.15:	Fælles	frokost	(madpakker)	og	leg	i	skolegården.

12.00: Tak	for	i	dag.

DAG 1: INTRODUKTION TIL VÆRDIERNE

Den	første	dag	koncentrerer	alle	sig	om	at	tage	godt	imod	børnehavebørnene,	hvis	I	er	i	SFO’en,	eller	
at	ankomme	godt	til	SFO’en,	hvis	I	kommer	fra	børnehaven.	

Efter	det	første	møde	mellem	børnene	fortæller	I	dem	om	Fri	for	Mobberis	fire	værdier,	og	derefter	er	
I	klar	til	det	lille	teaterstykke	og	det	kreative	arbejde	med	værdierne.

Varighed:	2,5	timer

Sådan gør I:
1.	 Børnehavebørnene	ankommer.

2.	 	Indled	dagen	med	en	helt	kort	navnerunde,	hvor	de	voksne	siger	alles	navne	fra	henholdsvis	 
børnehaven	og	SFO’en.

3.	 	Brug	en	fællesskabende	aktivitet,	så	børnene	vænner	sig	til	hinanden.		Det	kan	være	aktiviteten	 
Send et klap rundt.	Find	den	på	friformobberi.dk.

4.	 	Fortæl	børnehavebørnene	om	SFO’ens	regler.	Fx	at	man	skal	række	hånden	op	og	vente	på	tur,	og 
at	man	skal	gå	rundt,	så	man	ikke	løber	ind	i	hinanden.	Fortæl	også,	hvordan	I	plejer	at	kalde	til	ro,	 
når	børnene	skal	være	stille,	fx	at	I	tæller	ned	fra	fem,	holder	en	hånd	oppe,	indtil	alle	har	hånden	
oppe,	eller	hvad	I	plejer	at	gøre.	Inddrag	evt.	SFO-børnene.

5.	 Introducér	værdierne	for	børnene	(ca.	fem	min.).	Se	uddybning	herunder.	

6.	 	I	viser	det	lille	teaterstykke	med	frugt	og	grøntsager	(ca.	10	min.).	Se	uddybning	herunder.

7.	 	Børnene	fordeles	på	fire	kreative	stationer,	hvor	de	arbejder	med	værdierne	(ca.	45	min.).	 
Se	uddybning	herunder.

8.	 	Afslut	besøget	med	fælles	frokost	i	de	fire	værksteder	(husk	madpakker	denne	dag)	efterfulgt	 
af	fri	leg	i	skolegården.



De fi re værdier 
Fortæl	børnene	om	Fri	for	Mobberis	fi	re	værdier:		Tolerance,	respekt,	omsorg	og	mod.	Brug	Bamseven.	
Lad	den	fx	hviske	i	øret	på	den	voksne,	der	står	for	introduktionen.	Den	voksne	kan	derefter	fortælle	
det,	Bamseven	har	hvisket,	til	børnene.	Nemlig	at	når	man	skal	være	en	god	ven,	er	der	noget,	der	kan	
hjælpe	én	godt	på	vej.	

Det	er	fi	re	ord,	der	minder	os	om,	hvordan	vi	skal	være,	hvis	vi	skal	være	en	god	kammerat:

For	bedre	at	huske	ordene,	leger	I,	at	de	er	frugter	(eller	andre	symboler,	som	I	selv	vælger).	

•	 Tolerance	er	et	æble.	Æbler	fi	ndes	i	mange	farver	og	former.

•	 Respekt	er	en	banan.	Den	ligner	et	smil,	hvis	man	lægger	den	ned.

•	 Omsorg	er	en	pære.	Den	ser	ud	som	om,	at	den	har	et	godt	skød	at	blive	trøstet	på.

•	 Mod	er	en	appelsin.	Orange	er	sådan	en	modig	farve!

FRI	FOR	MOBBERI	/	FRA	BØRNEHAVE	TIL	SKOLE	–	DAG	1

Tolerance:
Vi	er	forskellige,	og	det	
er	godt,	for	så	kan	alle	
være	lige	præcis	den,	
de	er.

Omsorg: 
Vi	hjælper	og	trøster	
hinanden – og henter en 
voksen,	når	der	er	
brug	for	det.

Respekt:
	Vi	behandler	hinanden	venligt.	
Taler	pænt	til	og	om	hinanden	
og	tager	hensyn.

Mod:
	Vi	siger	fra,	når	nogen	behandler	
os	eller	andre	uretfærdigt,	
og vi inviterer nye børn 
ind	i	legen.	

Vi	er	forskellige,	og	det	

	Vi	siger	fra,	når	nogen	behandler	
os	eller	andre	uretfærdigt,	hinanden – og henter en 

Det	er	fi	re	ord,	der	minder	os	om,	hvordan	vi	skal	være,	hvis	vi	skal	være	en	god	kammerat:



FRI	FOR	MOBBERI	/	FRA	BØRNEHAVE	TIL	SKOLE	–	DAG	1

Teaterstykke med frugter og grøntsager
I	kan	udvikle	jeres	egen	historie	og	teaterstykke	–	eller	I	kan	bruge	denne	fortælling	som	udgangspunkt	
for	det	lille	teaterstykke.	

En peberfrugt og en gulerod leger sammen. Hvidløget vil gerne være med.  

Peberfrugten og guleroden kender ikke hvidløget. De synes, at det er mærkeligt og anderledes, og de siger, 
at det lugter, og at det ikke må være med.

Nu kommer bananen. Hvad var det, bananen var? Hold den op til munden, så den ligner et stort smil. 

Det var respekt! Bananen minder os om, at vi skal vise andre respekt og tale pænt til hinanden.

De siger undskyld til hvidløget og lader det lege med.  

Efter lidt tid foreslår hvidløget en ny leg, men det gider peberfrugten og guleroden ikke, for de kender 
ikke den nye leg. 

Nu kommer æblet. Hvad var det, æblet var? 

Det var tolerance! Æblet minder dem om, at vi skal være tolerante over for hinanden, fordi vi allesam-
men er forskellige og kan lide forskellige ting. Måske kunne hvidløgets nye leg være sjov? 
Prøv at give den nye leg en chance. 

De leger legen og har det sjovt, men så kommer de til at lege for vildt, og peberfrugten bliver ked af det.  

Så kommer appelsinen. Hvad var det, appelsinen var? 

Det var mod! Appelsinen minder os om, at vi skal huske at sige stop, hvis der sker noget, vi ikke kan lide.

Peberfrugten siger stop, og de andre stopper den vilde leg, og de leger videre sammen. 
Pludselig falder guleroden og slår sig. De andre opdager det ikke og leger videre. 

Så kommer pæren. Hvad var det, pæren var? 

Det var omsorg! Pæren minder frugterne om, at de skal trøste og hjælpe hinanden. 
Peberfrugten og hvidløget går over til guleroden og trøster den. 

Stykket ender med, at Bamseven kommer og roser dem for at være så gode kammerater.

Efter	teaterstykket	fordeler	I	børnene	i	fire	grupper.	Hav	fordelingen	klar	på	forhånd,	så	I	bare	kan	 
råbe	børnene	op	og	hjælpe	dem	ud	på	fire	stationer.		Hver	gruppe	består	af	en	blanding	af	børnehave-	
og	skolebørn,	og	der	er	–	om	muligt	–	en	voksen	med	fra	både	børnehave	og	SFO	i	hver	gruppe.		 
Aftal,	at	en	af	de	voksne	noterer	gode	citater	fra	børnene	undervejs,	og	lad	citaterne	udgøre	en	 
del	af	udstillingen	sidst	på	ugen.
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Station 1: Tolerance 
Materialer:		Maling	og	lærred

Børnene	får	hver	især	udleveret	et	lille	
lærred,	hvor	omkredsen	af	et	æble	er	
malet	på	forhånd.	De	får	også	en	pensel	
og	maling	i	forskellige	farver.	Nu	skal	de	
farvelægge	æblet,	som	de	synes,	det	skal	
se	ud.	Kommer	der	mon	et	lille	blad	på?	
Titter	der	en	lille	orm	ud	et	sted?

Mens	børnene	maler,	spørger	den	voksne,	
om	de	kan	huske,	hvad	æblet	stod	for,	og	
lytter	til	børnenes	bud	på,	hvad	det	vil	
sige.	Børnene	kan	give	eksempler	på	det	
gode	ved,	at	alle	er	forskellige.

Station 3: Omsorg 
Materialer: Modellervoks

Børnene	får	alle	udleveret	modellervoks	
og	skal	forme	pærer	af	det.

Mens	de	former	pærer,	spørger	den	
voksne,	om	børnene	kan	huske,	hvad	
pæren	stod	for,		og	lytter	til	børnenes	bud	
på,	hvad	det	vil	sige.	Børnene	kan	give	ek-
sempler	på,	hvordan	de	kan	vise	hinanden	
omsorg.

Station 2: Respekt 
Materialer: Skabelon	af	en	banan,	
silkepapir	(fx	i	gule,	grønne	og	brune	
farver)	og	lim

Børnene	får	hver	især	udleveret	banan-
skabelonen	(hent	den	på	friformob-
beri.dk),	som	de	skal	klippe	ud.	De	får	
også	små	stykker	silkepapir	og	små	tuber	
lim.	De	krøller	silkepapiret	til	små	kugler	
og	limer	dem	fast	på	bananen.	Gerne	på	
begge	sider.

Mens	børnene	klistrer,	spørger	den	
voksne,	om	de	kan	huske,	hvad	bananen	
stod	for,	og	lytter	til	
børnenes	bud	på,	
hvad	det	vil	sige.	
Børnene kan give 
eksempler	på,	hvor-
dan	de	kan	vise	hinan-
den	respekt.

Station 4: Mod 
Materialer:	Foam	clay/silk	clay	

Børnene	får	alle	udleveret	foam	clay/silk	
clay,	som	de	former	appelsiner	med.	

Mens	de	former,	spørger	den	voksne,	
om	de	kan	huske,	hvad	appelsinen	stod	
for,	og	lytter	til	børnenes	bud	på,	hvad	
det	vil	sige.	Børnene	kan	give	eksempler	
på,	hvordan	de	kan	vise	mod	i	hverdagen	
–	både	ved	at	sige	fra	og	sige	til	(invitere	
nye	børn	ind	i	legen).

Kreative stationer

også	små	stykker	silkepapir	og	små	tuber	
lim.	De	krøller	silkepapiret	til	små	kugler	
og	limer	dem	fast	på	bananen.	Gerne	på	

Mens	børnene	klistrer,	spørger	den	
voksne,	om	de	kan	huske,	hvad	bananen	
stod	for,	og	lytter	til	
børnenes	bud	på,	
hvad	det	vil	sige.	
Børnene kan give 
eksempler	på,	hvor-
dan	de	kan	vise	hinan-

nye	børn	ind	i	legen).
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DAG 2, 3 OG 4:  
VI ARBEJDER VIDERE MED VÆRDIERNE PÅ KRYDS OG TVÆRS

På	dag	2,	3	og	4	arbejder	I	med	værdierne,	teaterstykket	og	de	kreative	stationer	igen.	Jo	mere	fortro-
lige	børnene	bliver	med	teaterstykket,	des	mere	kan	I	inddrage	dem	i	handlingen	eller	lade	dem	styre	
frugter	eller	grøntsager.	

Børnene	arbejder	i	de	samme	grupper,	men	på	nye	stationer,	så	de	når	omkring	alle	fire	stationer	inden	
dag	5.

Varighed:	2,5	timer	per	dag

Forslag til tidsplan
09.30:	Børnehavebørnene	og	en	ny	0.	klasse	ankommer	til	SFO’en,	velkomst	og	navnerunde.

09.45:	Fælles	startleg.

10.00:	Repetition	af	værdier	og	det	lille	teaterstykke.

10.30:	Arbejde	i	fire	kreative	stationer.

11.15:	Fælles	frokost	(madpakker)	og	fri	leg	i	skolegården.

12.00:	Tak	for	i	dag.

Sådan gør I:
1.	 	Børnehavebørnene	og	0.	klassen	ankommer.	Det	er	de	samme	børnehavebørn,	der	er	med	hver	dag	

hele	ugen,	men	I	kan	invitere	en	ny	0.	klasse	med	hver	dag,	så	alle	0.	klasserne	inddrages.

2.	 	Begynd	dagene	med	at	genopfriske	SFO’ens	regler	og	alt	det,	I	har	lært	om	de	fire	værdier.	Spørg	
børnene,	om	de	kan	huske	frugterne,	og	hvad	de	står	for.

3.	 	Gentag	teaterstykket	og	de	fire	kreative	stationer.	De	børn,	der	på	dag	1	var	ved	station	1,	rykker	nu	
videre	til	station	2	osv.	
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DAG 5: FERNISERING

Den	sidste	dag	forløber	lidt	anderledes	end	de	fire	forudgående	dage.	Denne	dag	ankommer	børne- 
havebørnene	først	om	eftermiddagen,	hvor	de	hjælper	med	at	gøre	udstillingen	af	deres	kunstværker	
fra	de	kreative	stationer	klar,	inden	forældrene	kommer	til	fernisering.	

Varighed:	2	timer

Forslag til tidsplan
14.30:	Børnehavebørnene	ankommer.

14.45:		Børnene	–	både	fra	børnehave	og	SFO	–	deles	op	i	mindre	grupper	og	hjælper	med	 
forberedelserne	af	ferniseringen.

15.30:	Forældrene	ankommer.

16.30:	Farvel	og	tak.

Sådan gør I:
1.	 Børnehavebørnene	ankommer.

2.	 	Del	børnene	op	i	to:	 
I	den	ene	gruppe	er	børnehavebørnene	sammen	med	et	par	stykker	fra	hver	0.	klasse.	De	afslutter	
forløbet	og	får	overrakt	et	diplom	for	gennemførelse	af	forløbet	af	0.	klasserne.

3.	 Den	anden	gruppe,	der	består	af	resten	af	børnene	fra	0.	klasserne,	deler	i	fire	mindre	grupper:

   Gruppe 1	hjælper	med	at	sætte	de	sidste	frugt-kunstværker	op	i	den	store	udstilling.	 
Hvis	I	har	fundet	et	træ	eller	lignende,	kan	I	hænge	pærer,	bananer	og	appelsiner	op	i	det.	 
Hæng	eller	stil	æblebillederne	op	ad	væggen.

   Gruppe 2	skriver/børnestaver	citater	fra	ugens	løb	ned	på	farvede	stykker	papir,	så	de	kan	
blive	en	del	af	udstillingen.	Citaterne	har	I	samlet	i	ugens	løb.	Lad	et	par	citater	fra	hver	station	
indgå.	

   Gruppe 3	(som	skal	bestå	af	fire	børn)	øver	teaterstykket,	som	de	har	set	hele	ugen,	så	de	kan	
vise	det	til	forældrene.	

   Gruppe 4	hjælper	med	at	blande	saftevand	og	anrette	snacks	–	måske	frugt?

4.	 Forældrene	ankommer	og	ser	på	udstillingen.	Afsæt	ca.	20	min.	

5.	 	I	fortæller	om,	hvad	I	har	arbejdet	med	i	den	forgangne	uge,	og	hvis	ikke	forældrene	allerede	kender	
Fri	for	Mobberi,	kan	I	benytte	lejligheden	til	at	fortælle	dem	om	programmet.	

6.	 Børnene	viser	teaterstykket	for	forældrene.	Afsæt	ca.	10	min.

7.	 	Forældrene	har	mulighed	for	at	kigge	på	kunstværkerne	igen,	mens	børnene	tager	afsked	med	hinanden.
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Dette er et bevis på, at __________ kender Fri for Mobberis fi re værdier: 
Tolerance, respekt, omsorg og mod, og derfor ved, at forskelle er gode, 

for så alle kan være sig selv, at man skal tale pænt om og til andre, 
at man skal hjælpe andre og sige nej til drilleri for alvor.

Stort tillykke!  

Bamseven
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