Skolen ved Sorte Hest

HVAD ER MOBNING?
Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler
sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver
udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det
handler om onde mønstre – ikke onde børn.
Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.
For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI
Vi ønsker at bevare et mobbefrit miljø og opspore eventuelle blinde vinkler i forhold til
elevernes samvær i både skole, fritid og online.

FOREBYGGELSE AF MOBNING
SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING
Gennem undervisning
Skriv de tiltag, I vil lave som
en del af undervisningen for
at forebygge mobning

I frikvarterer
Skriv de tiltag, I vil lave i
frikvartererne for at
forebygge mobning

Samarbejde ml. skole
og fritidsinstitution
Skriv, hvordan I vil
samarbejde med
fritidsinstitutionen om at
forebygge mobning

På digitale medier
Skriv, hvordan I vil
forebygge mobning på de
digitale medier

Samarbejde med
forældre
Skriv, hvordan I vil
samarbejde med forældre
om at forebygge mobning

Særlige
arrangementer
Skriv, hvilke sociale
arrangementer I har på
skolen, der bidrager til at
forebygge mobning

DELTAGERE

ANSVARLIG

1. Lærere og pædagoger har indsigt i elevernes trivsel og
behandlingsmål
2. Social træning ugentligt
3. Grøn, gul, rød-skilte

1. Lærere og
pædagoger
2. Klasseteam
3. Klasseteam

1. Lærer/pædagog strukturerer frikvarterne
2. Eleverne ved hvor de kan trække sig efter behov
3. Spisning foregår i fællesskab og med fast struktur

1. Lærer/pædagog
2. Elever
3. Klasseteam

1. Lærer/pædagog
2. Elever
3. Klasseteam

1. Hele året
2. Hele året
3. Hele året

1. Skolens personale er i dialog med fritidsinstitution omkring
indkøring og trivsel
2. Skolens personale deltager evt. ved indkøring
3. Skolens interne fritidstilbud med faste voksne

1. Primærkontakter
og fritidstilbud
2. Primærkontakter
og fritidstilbud
samt elev
3. Klubpersonale

1. Primærkontakter
2. Primærkontakter
3. Klubpersonale

1. Hele året
2. Hele året
3. Hele året

1. Snak med elev om sociale interaktioner på digitale medier
ved elevsamtaler
2. Overvågning og evt. deltagelse i spil online
3. Fælles klasseundervisning i trivsel og god opførsel på
digitale medier
1. Tæt dialog med forældre om barnets trivsel
2. Snak om mobning til forældremøde
3. Tilbagemelding og fælles handleplan med hjemmet ved
mistanke om mobning

1. Primærkontakt og
elev
2. Skolens personale
og elever
3. Klasseteam
1. Primærkontakt og
forældre
2. Forældre og
personale
3. Forældre og
personale
1. Klasseteam og
oplægsholder
2. Hele skolen og
indbudte skoler
3. Skolens
personale, elever
og familier

1. Primærkontakt
2. Skolens
personale
3. Underviser

1. Hele året
2. Hele året
3. Hele året

1. Primærkontakt
2. Personale
3. Primærkontakt

1. Hele året
2. Minimum to
gange årligt
3. Hele året

1. Skolen
2. Skolen
3. Skolen

1. Årligt i
udskolingen
2. Årligt
3. To gange
årligt

1. Besøg af eksterne oplægsholdere (fx mobsquad)
2. Skolefodboldturnering
3. Jule- og sommerfest

1. Lærere og
pædagoger
2. Klasseteam
3. Klasseteam

TIDSPLAN
1. Hele året
2. 1-2 gange
ugentligt
3. Hele året

HÅNDTERING AF MOBNING
SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING
Tilskuer til mobning
Skriv, hvad man skal gøre, hvis
man hører om/ser mobning?

Klassen/børnegruppen
Skriv eksempler på handlinger,
I iværksætter i den
børnegruppe, hvor der er
mobning

De involverede børn
Skriv, hvordan I vil hjælpe de
elever, der er en direkte del af
mobningen

1. Snak med elevernes primærkontakter
2. Meld tilbage til ledelsen
3. Tal med de involverede elever

1. Aftal faste regler for hvordan vi behandler hinanden i klassen
2. Giv elever strategier til at undgå mobning

1. Eleverne får strategier til at undgå adfærd og situationer som leder til
mobning
2. I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, involveres
behandlingsteamet med henblik på at støtte elevernes adfærd og
udvikle de sociale og personlige mål.

DELTAGERE

ANSVARLIG

OPFØLGNING

1. Primærkontakter
og observator
2. Observator,
primærkontakt
og ledelse
3. Elever og
primærkontakter
1. Klasseteam
2. Primærkontakt
og elev(er)

1. Observator
2. Primærkontakt
3. Primærkontakt

1. Hele året
2. Hele året
3. Hele året

1. Lærer/pædagog
2. Primærkontakt

1. hele året
2. Hele året

1. Primærkontakter
og elever
2. Primærkontakter
og
behandlingsteam

1. Primærkontakter
2. Primærkontakter

1. Hele året
2. Hele året

FORANKRING
Skolens antimobbestrategi ligger tilgængelig på skolens hjemmeside og forældrene orienteres om denne ved forældremøde.

