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Jeg har en veninde, der bliver mobbet af nogen på 
skolen. De kalder hende grimme ting og håner hen-
de.  
Hun er meget ked af det, og jeg snakker tit med 
hende om det og hjælper hende, så godt jeg kan.  
Jeg tør ikke blande mig, når de gør det. Jeg er bange 
for, at de så også begynder at være efter mig.  
Jeg føler mig lidt fej, og har det dårligt med ikke at 
bakke hende op.  
 
Hvad synes I, jeg skal gøre?  

Der, hvor jeg bor, plejer vi at have det rart med hin-
anden. Men på det seneste har jeg prøvet, at der er 
nogen som drille mig med forskellige ting. Fx med 
mit tøj og hvordan jeg spiser. I begyndelsen prøvede 
jeg at grine ad det, så de ikke syntes jeg var kedelig 
– men nu kan jeg ikke holde det ud.  
Jeg synes ikke, det er sjovt. Det har jeg prøvet at 
sige, men det er som om, de bare synes, det er end-
nu sjovere at drille mig nu. Efterhånden har jeg mest 
lyst til at holde mig for mig selv eller få hjælp til at 
flytte.  
Hvad synes I jeg skal gøre?  

I klubben skal vi vælge, hvor vi vil hen på udflugt. Vi 
kan vælge mellem Tivoli og bowling. Man skal skrive 
sit navn på en seddel, og vi skal det, der er flertal 
for. Jeg vil helst i Tivoli, men dem jeg plejer at gå 
med, vil bowle. De siger, jeg er barnlig og griner ad 
mig.  
Der er nogen, der har skrevet mit navn på bowling-
sedlen. Skal jeg bare lade som ingenting, og stemme 
for bowling, selvom jeg synes, det er kedeligt? Jeg vil 
jo gerne være med i deres gruppe, og vil ikke have, 
de skal synes, jeg er barnlig.  
Hvad synes I, jeg skal gøre?  

Jeg er rigtig ked af, at der ikke er nogen af de unge 
fra mit praktiksted, som inviterer mig med i byen, og 
når de holder hyggeaftner. Engang prøvede jeg at in-
vitere dem hjem til mig. Der kom et par stykker, men 
det var slet ikke hyggeligt. De spurgte, om jeg havde 
noget, der kunne drikkes. Jeg havde et par øl. Dem 
drak de, og så gik de igen. Jeg har sagt det til min 
kontaktperson, men det er der ikke rigtig kommet 
noget ud af. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg 
kan bare ikke holde ud, at det fortsætter sådan. Jeg 
føler mig udenfor.  
Hvad synes I, jeg skal gøre?  
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