
 

 

 

Informasjon til foreldre: 

 

Dembra – satsning i skolen for forebygging av gruppefiendtlighet 
 

Dembra er et tilbud om veiledning og kurs for ungdomsskoler. Ut fra skolens egne 

erfaringer bidrar Dembra til å styrke arbeidet med deltakelse og kritisk tenkning for 

forebygging av utenforskap og gruppefiendtlighet. Ditt barns skole skal delta i denne 

satsningen skoleåret 2018-2019. Samlingene retter seg primært mot lærere, men alle 

elever vil delta i en anonym spørreundersøkelse. 

 

Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger – er 

utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppen for Dembra er lærere og skoleledere, og 

prosjektet skal bidra til en inkluderende skolekultur generelt og støtte samhandling mellom samtlige 

aktører innenfor skolen. Opplegget bygger på opplæringsloven og overordnet del for opplæringen.  

 

Grunntanken bak Dembra er at fordommer og ekskluderende holdninger ofte næres av utrygghet og 

følelsen av utenforskap. Derfor er skolens demokratiserende arbeid, med inkluderende fellesskap, 

medbestemmelse og kritisk dialog, også midler for å forebygge marginalisering, diskriminering og 

trakassering. Skolens forebyggende arbeid er ikke et tillegg til skolens øvrige virke, men en del av 

kjernevirksomheten: å ruste elevene til morgendagens samfunn. 

 

Dembra gjennomføres av fire institusjoner i ulike deler av Norge: HL-senteret, Raftostiftelsen, 

Falstadsenteret og Arkivet. HL-senteret tilbyr også Dembra nettbasert. Ta kontakt med skolen eller 

bruk kontaktinformasjonen nedenfor for å få vite hvilken institusjon som veileder skolen til ditt barn. 

 

I Dembra inngår en spørreundersøkelse for elever, lærere og ledere. Formålet med undersøkelsen er 

å kartlegge opplevelse av demokratisk tenkning og utbredelse av fordommer på skolen. 

Undersøkelsen skal danne utgangspunkt for hva skolen velger å arbeide med i løpet av kursperioden. 

Resultatene fra den enkelte skole behandles konfidensielt. Hvis dere ikke ønsker at barna deres skal 

delta i undersøkelsen, er det helt i orden. Foreldre har også rett til å se spørreskjema som skal 

forelegges umyndige.  

 

 

 

Mer informasjon:  www.dembra.no 

 

 

Kontakt:  dembra@hlsenteret.no 
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