
  

 

 

 

Antimobbepolitik: 

·       Alle – både forældre, lærere og elever – har et medansvar for trivslen på skolen 

·       Vi vil mindske mobning mest muligt og arbejde for en mobbefri skole 

·       Ingen form for mobning tolereres, og vi tager alle tilfælde af mobning alvorligt   

 Det betyder, at: 

·      Vi er opmærksomme over for ”mobbesignaler”  

·      Vi lytter altid til elever, der giver udtryk for, at de er blevet mobbet 

·       Mobberen og mobbeofferet skal tilbydes hjælp til at ændre adfærd 

·       Vi reagerer over for mobbere og iværksætter sanktioner.  

  

 Mobbedefinitioner: 

 Mobning er gentagne bevidst negative handlinger (fysiske, verbale, skriftlige herunder sms, facebook 

m.v.) rettet mod en enkelt person, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er 

således ikke en konflikt, men et overgreb og skal behandles derefter. 

Hvis man føler sig mobbet, så er man mobbet. 

 

Mobbesignaler: 

  

Følgende kan være signaler på, at et barn bliver mobbet 

  

Skolen: 

-      barnet er ked af at skulle i skole – måske kun bestemte ugedage eller enkelte fagtimer 

-      barnet ændrer sin rute til og fra skole eller plager om at blive kørt 

-      barnet kommer for sent til og fra skole 

-      barnet mister eller får ødelagt sine ting 

-      barnet klarer sig dårligere i skolen 

  

Adfærd: 

-      barnet isolerer sig fra andre børn 

-      barnet mister tilliden til sig selv 

-      barnet bliver indelukket og stopper måske med fritidsaktiviteter 

-      barnet ønsker flere penge eller stjæler 

-      barnet vil ikke sige, hvad der er galt 

-      barnet bliver opfarende, irritabel, aggressiv og har uforklarlige vredesudbrud 

-      barnet græder sig i søvn eller har mareridt 

 

 

Forebyggelse: 

 

·     Vi arbejder i fællesskab med de sociale kompetencer (legepatruljer, trin for trin i 0.kl, fortællekreds 

i 1.-2. kl., venskabsklasser, klassemøder fra 3.kl., samarbejde på tværs af årgange) prioriteres højt 

og er en naturlig del af arbejdet i de enkelte klasser 



 

·     Skolebestyrelse, elevråd og personale drøfter mindst én gang årligt elevernes trivsel. 

.     Klassens trivsel er et fast punkt på forældremøder. 

·     Alle klasser aftaler og udarbejder samværsregler. Reglerne justeres jævnligt. 

·     Ved elev/lærersamtalerne indgår altid et punkt om elevens trivsel og sociale kompetenceudvikling 

·     Det skal være helt legalt altid at kunne henvende sig til en voksen, hvis man føler sig mobbet 

- Forældrene spiller en stor rolle for klassens trivsel. Forældrerådet er tovholdere. (link 

forældrefidus 

 

Forebyggelse i forhold til digital mobning: 

Skolen arbejder med digital dannelse på elevniveau -, klasseniveau - og forældreniveau. 

  

 Handling – hvis mobning forekommer alligevel: 

  

·     Den, der får kendskab til mistrivsel/mobning, kontakter straks klasselæreren 

·     Klasselæreren orienterer klassens lærerteam, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes 

an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og om nødvendigt afholdes et klassemøde, føres 

samtale med de involverede elever, og der indhentes evt. hjælp hos psykologen 

·     Er eleven også tilmeldt fritidsordning, inddrages fritidsordningen 

 

Forældre gør en stor forskel, når vi sammen arbejder på at undgå mobning: 

Vidste du at: 

- Klasser hvor fællesskabet iblandt elever er godt, når forældrene laver forældrearrangementer? 

- Mange børn trives i klasser, hvor forældre ikke taler dårligt om hinanden? 

- Mange børn trives i klasser, hvor fællesskabet iblandt forældre er godt? 

 

Forældrefiduser.dk/ 

Trivsel og mobning | Skole og Forældre 

Redbarnet.dk/skole/sikkerchat/ 

Instagram /hjælp de unge med deres indstillinger/ 

 

 

I forhold til digital mobning: 

 

      Skolen:        

- Vi følger skolens plan for håndtering af mobning. 

        

      Forældre: 

- Tal først og fremmest med barnet om, hvad der er sket. Få barnet til at vise dig sms´en / opslaget 

og tag om muligt et screenshot. 

- Tag kontakt til mobberens/mobbernes forældre, hvis det drejer sig om nogle I kender. 

- Tag kontakt til skolen, hvis den digitale mobning foregår i skoletiden. 

- Er dit barn postet på et uønsket billede, findes der hjælp på:  

- Redbarnet.dk/sletdet/  

- Stop-deling-af-digital-mobning-5-gode-raad-til-takt-og-tone 

 

Skolebestyrelsen kan inddrages f.eks. ved brev til forældrene 

   

       

Klagemuligheder for elever og forældre i forbindelse med mobning:  

Vejledninger:       

 

Klagemulighed/elev-grundskole17.pdf 

Klagemulighed/forældre 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 11.1.18 

http://www.foraeldrefiduser.dk/
http://skole-foraeldre.dk/sektion/trivsel-og-mobning-0
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/
https://cfdp.dk/instagram-og-musical-ly-hjaelp-de-unge-med-deres-indstillinger/
https://redbarnet.dk/sletdet/
https://www.tv2lorry.dk/artikel/stop-deling-af-digital-mobning-5-gode-raad-til-takt-og-tone
http://dcum.dk/media/2004/elev-grundskole17.pdf
http://dcum.dk/media/2006/foraeldre17.pdf

