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Bogen "parentesmetoden" er, som der står i (indledningen) "en bog til lærere og pædagoger, der gerne vil
udfordre skolemobning uden selv at komme til at udstøde og marginalisere børn i skolens fællesskaber."
Helle Rabøl Hansen er her udkommet med en bog, hvor der gives konkrete forslag til/en metode til,
hvordan vi som lærere eller pædagoger kan få en drøftelse af, hvordan vi kommer mobningen i en klasse til
livs og bagefter sætter konkrete aktiviteter i gang.
Der er 4 trin at arbejde med
1. trin, hvor man udveksler oplysninger om, hvad der er sket og hvem der er involveret . Herefter sættes
der "parentes" om de nævnte personer - heraf navnet på metoden.
2. trin, består af en del spørgsmål rettet til klassen, hvor det formodes, at mobningen sker.
3. trin, består af konkrete beslutninger om aktiviteter, der kan udfordre de sociale processer i klassen.
4. trin, her ophæves parentesen igen og der arbejdes på at hjælpe de enkelte elever videre i processen.
I kapitel 2 gennemgås metoden på en god og grundig måde og der er et skema, man kan bruge, når man
taler om mobning i en klasse. På den tilhørende hjemmeside, http://www.dafolo.dk/parentesmetoden kan
der hentes et skema med hjælpespørgsmål, bud og ideer. Meget brugbart skema.
I det 3. kapitel er det tidligere mobbeofre, der kommer til orde, og efter hver beskrivelse er der nogle gode
og dybdegående spørgsmål, vi som lærere/pædagoger kan prøve at besvare.
Alt i alt er det en rigtig god bog, der kan bruges af alle, der underviser i den danske folkeskole/friskoler eller
arbejder på fritidshjem m.m. Bogen bør også være en del af undervisningen på seminarierne. Det er efter
min mening vigtigt, at alle er klædt på til at klare den mobning, der foregår i skolerne i dag, og giver Helle
Rabøl Hansen os en rigtig god hjælpende hånd med denne bog.
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