
 
 

Kammagiitta 

Oplysningerne kan læses her i siden om "Kammagiitta – Fri for Mobberi" og om "Kammagiitta – 
Fri for Mobberi" tilblivelsen, projektets mål, hvilke værdier og ressourcer der er og hvordan det skal 
bruges. 

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram   
Mary Fonden og Red Barnet har udviklet et antimobbeprogram til børnehaver og indskolinger (1. – 
3. klasse) bestående af ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” kufferter, som er gult / grønt til børnehaver 
og blåt / rødt til indskolinger.  

Siden 2007 har skoler og børnehaver i Danmark arbejdet med antimobbeprogrammet, og der er 
løbende sket forbedringer og kommet nye materialer til. Her i Grønland er materialerne til 
programmet blevet tilrettet og justeret til grønlandske forhold i 2011.  

Begge ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” – kufferter er udviklet til at sætte tidligt ind mod mobning 
og forebygge allerede i børnehaven og indskolingen, for at skabe mere positive og venskabelige 
børnemiljøer.  

Kammagiitta – Fri for Mobberi har til formål at forebygge mobning ved at give information og 
øvelser til børn om mobning og hvad det gør ved børn samt ved at involvere deres forældre i 
Kammagiitta – Fri for Mobberi. 

Projektets formål   
Formålet er at skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge 
mobning. ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”s ambition er, at støtte op om udviklingen af gode 
børnefællesskaber i børnehaven og indskolingen med tolerance og respekt for hinanden. Et miljø, 
hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod og forsvarer den kammerat, 
der har svært ved at forsvare sig selv.  

”Kammagiitta – Fri for Mobberi er et program, hvis 5 bærende værdier kan brede sig som ringe i 
vandet i børnehavens omgangskultur, og er oplagte at indarbejde i børnehavens handleplan, samt i 
de pædagogiske læreplaner.  

Tidsperspektivet i ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” er således ikke afgrænset til et kort 
projektperiode, men er tænkt betydeligt bredere – som et forløb, der strømmer gennem hele 
børnehavetiden.  

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram bygger på:  

• Mobning blandt børn er de voksnes ansvar 
• Forebyggelsesstrategier  
• Ny målgruppe i antimobbearbejdet er tilskuerne til mobning  
• Udvikling af børnefællesskaber med tolerance, respekt, omsorg og mod.  



 
 

 

De fem grundværdier 
Antimobbeprogrammet i Danmark hviler på fire grundlæggende menneskelige værdier. I Grønland 
har vi dog valgt endnu en værdi, Tryghed. Fagvoksne sætter selv ord på, hvad værdierne betyder for 
det daglige liv mellem børn, mellem voksne og mellem voksne og børn. Som udgangspunkt 
defineres grundværdierne i ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” således:  

Tolerance 

At se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. Se 
forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen. 

Respekt 

At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At 
rumme forskelligheder og respektere andres forskellighed og væremåde. 

Omsorg 

At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn – både de små, store 
og over for jævnaldrende. 

Mod 

At sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. At 
være en modig og god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.  

Tryghed 

At være godt beskyttet i sin opvækst. Når voksne er til at stole på, kan barnet regne med hvordan 
hverdagen ser ud og livet er forudsigeligt.  

Kuffert  
Kufferten indeholder en række konkrete redskaber, der kort er præsenteret nedenfor. 

Hæfter  

Faghæfte 

Her kan man læse om baggrunden for ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”, få viden om mobning og 
om, hvordan ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” kan implementeres. Desuden er hæftet fyldt med 
aktiviteter, man kan lave sammen med børn, forældre og med kollegaerne. 

Til børnehaver  



 
 

 

Til indskoling       

              

Rytmikhæfte og CD 

I dette hæfte er rytmikken beskrevet, og der gives forskellige forslag til, hvordan sangene og de tre 
instrumentalnumre på CD’en kan benyttes. Hæftet indeholder noder og sangtekster. 

Til både børnehaver og indskoling 

            

Massagehæfte 

I massagehæftet er der forskellige historier med tilhørende afbillede de (tegnede) fagter. Børnene 
sættes sammen to og to, og at de fagvoksne fortæller historierne og viser fagterne, som børnene gør 
efter på hinandens rygge. Historierne er små eventyr, der typisk fanger børnene og skaber tryghed 
og opmærksomhed. 

Til børnehaver 

 

Til indskoling  

      



 
 

  

Fysiske redskaber  
Kufferten indeholder forskellige fysiske redskaber, som man alle kan finde uddybende beskrivelser 
af hvordan man bruger, i dette hæfte. Af fysiske redskaber er der:  

Bamseven 

Bamseven skal minde børnehavebørnene og eleverne om at passe godt på hinanden og at være en 
god kammerat. Bamseven bruges primært på børnemøder og i forskellige aktiviteter og sociale 
praksisser.  

Til både børnehaver og indskoling 

 

Små bamser 

Til kufferten følger også et antal små lilla bamser. Tanken er, at hvert barn får en personlig lilla 
bamse, der symboliserer fællesskabet omkring ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”. Disse bruges på 
børnemøderne for at signalere, at man taler om ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”. Desuden kan 
børnene bruge dem som trøstebamser, og de kan indgå i forskellige aktiviteter. 

Til både børnehaver og indskoling 

      

10 samtaletavler 

Disse samtaletavler er udarbejdet primært til at åbne en dialog mellem børnene i forhold til 
forskellige emner inden for ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”. På forsiden er der afbilledet en 
situation, som børnene opfordres til at fortælle historier ud fra. På bagsiden er der forskellige 



 
 

spørgsmål, som den fagvoksnekan lade sig inspirere af, i dialogen med børnene. Ligeledes findes 
der et antal samtaletavler til brug på fx forældremøder og personalemøder. 

Til Børnehaver 

       

       

      

      

      

      

      

      



 
 

      

 

Til indskoling      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Dilemmakort (forældre) 

I kufferten findes et antal af dilemmakort til forældrene. Disse kan bruges på forældremøder til at 
have en dialog om forældrenes rolle i ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”. Spillereglerne findes 
sammen med dilemmakortene i kufferten, og introduktionen er faghæftet.  

Til børnehaver  

      

      

      

      

      



 
 

      

      

      

      

Til indskoling  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Dilemmakort (fagvoksne)  

Der er udarbejdet dilemmakort til de fagvoksne, som vi anbefaler man har en dialog om, alle 
fagvoksne imellem. Dilemmakort kan være en god dialogåbner, hvor man kan blive inspireret og 
udfordret til andre handlemåder af ens kollegaer. Spillereglerne findes sammen med 
dilemmakortene i kufferten og introduktionen i faghæftet.  

Til børnehaver  

      

      

      

      



 
 

      

      

      

      

      

      

      

Til indskoling 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 forældretips og breve  



 
 

Brevene med tilhørende kort med forældretips anbefales det,, at tage en dialog om, når de udleveres 
fx på et forældremøde. Det er vigtigt, at tænke over formidlingen fra fagvoksnes side af de 5 
forældretips. Der er forskellige forslag til formidlingen i faghæftet. 

Til børnehaver    

     

Til indskoling   

 

Plakat med forældretips  

Som en ekstra måde at gøre opmærksom på de 5 forældretips, er de også trykt som plakater. Disse 
kan hænges op i relevante steder, hvor forældrene færdes og tydeligt kan se dem.  

Til børnehaver   

           

Til indskoling  

      

Klistermærker 

Til kufferten hører et antal klistermærkeark, der kan benyttes efter behov. Børnene kan fx få et 
klistermærke på trøjen efter børnemøde. Derved signaleres det til forældrene, at man har holdt et 
børnemøde. De kan også sættes på børnenes tasker eller overtøj. 

Til børnehaver    



 
 

     

Til indskoling  

  

Postkort  

Fire samtaletavler er lavet som postkort. Disse kan børnene få med hjem, når de har drøftet den 
enkelte samtaletavle på børnemødet. Derved involveres forældrene i dialogerne på børnemøderne. 
Desuden kan de bruges til at skrive invitationer på til forældremøde om ”Kammagiitta – Fri for 
Mobberi”, og til at sende til kammerater fra børnehaven, hvis de er fraværende i en periode fx pga. 
sygdom. 

Til børnehaver   

      

      

      

    

Til indskoling    



 
 

 

 

 

 

Instruktørkursus 
Formålet med instruktørkurset er bl.a. at præsentere ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” og kufferten 
som et pædagogisk redskab, og formidle viden om mobning samt præsentere værktøjer til at styrke 
samarbejdet mellem Kammagiitta – Fri for Mobberi”s tre målgrupper – fagvoksne (alle ansatte i 
institutionen), forældre og børn.  

Sundhed og Fritidsadelingen tilbyder kursus i Kammagiitta hvert år til folkeskoler, fritidshjemme 
og til pædagoger, hvor det kun er voksne der holdes kursus for.  

Sundhed og Fritidsadelingen henvender sig direkte ikke til børn for fremlæggelse eller undervisning 
om Kammagiitta. Til gengæld er det kun for voksne, vi giver redskaber om konceptet.     

Brug af materialerne 
"Kammagiitta - Fri for mobberi"-kufferterne findes kun i folkeskolerne, børnehaver, fritidsskoler og 
andre steder vi har aftale med, og er kun henvist til brug i disse steder. Og ved siden af projektet, 
kan Bamsi - Kammak medtages hjem til overnatning skiftevis hos enkelte børn, og kan sammen 
med forældre afleveres tilbage til skolen/børnehaven og skrive ned i notatbogen om hvad man har 
lavet under bamsens overnatning. Man kan også tage postkort og klistermærker med hjem efter 
projektet. 

Det anbefales at man ikke tager de små bamser med ud, også når det er en overgangs klasse elev, 
for eksempel når en 3. klasse elev flytter til 4. klasse skal vedkommende efterlade bamsen i 
tilhørende lokale, så de andre kommende elever ikke kommer til at mangle noget. 



 
 

Bestilling af materialer 
Resten af materialerne i "Kammagiitta - Fri for Mobberi"-kufferten må befinde sig i bestemte 
steder, hvis det har mangler er det kun fagpersonens, lærererens eller pædagogens ansvar for 
bestilling. 

Både forældre eller andre der ikke arbejder indenfor disse områder kan ikke bestille materialerne. 


