Fælleshåbsskolens

Antimobbestrategi
Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Skolen tolererer ikke mobning.
At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre, elever og
ansatte bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.
Hvad er mobning?
Ifølge Dan Olweus (som er professor i psykologi), er der tale om mobning, når en person gentagne gange
over en vis periode bliver udsat for negative handlinger af en eller flere personer.
Drillerier er i modsætning til mobning kendetegnet ved, at de er kærligt ment. Drilleri er bevidst at lave sjov
eller genere nogen, fordi man synes, det er sjovt. Det er dog ikke sikkert, at den drilleriet går ud over synes,
at det er sjovt.
Konflikter opstår, når personer eller grupper er uenige. Blandt børn udvikler konflikter sig ofte fra verbale til
korporlige handlinger. Der er ikke tale om mobning, når to fysisk og psykisk ligeværdige personer er
involveret i en konflikt eller er oppe og slås.
I forbindelse med mobning er der tale om skævt magtforhold.

Forebyggende indsats mod mobning
Skolen:
Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel såvel på skolen som digitalt, nedladende kommentarer og bevidst
udelukkelse. Når der konstateres drillerier, er de voksne opmærksomme på, at det ikke udvikler sig til
mobning. Det er legalt at sige fra.
Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, vægtes tilstedeværelse af gårdvagter.
I det daglige prioriteres samarbejdet blandt elever samt gensidig hjælp og støtte.
Der gennemføres trivselsmålinger, arbejdes med webetik og elevrådet arbejder med mobbepolitik.
Hjemmet:
Det er af stor betydning for bekæmpelse af mobning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater og
andre forældre.
De voksne bør være særlig opmærksom på de digitale medier og tale med deres barn om god webetik.
Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviterer enten hele
klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god ide at prioritere en invitation højt.
Handleplan
Hvis der forekommer mobning, er lærerne og ledelse på skolen i samarbejde med forældre forpligtigede til
at gribe ind.

Bliver man som forældre bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt, at man tager
kontakt til barnets kontaktlærer, så problemet kan afdækkes.
Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med at en anden elev mobbes,
er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette. Det kan gøres enten ved at fortælle om problemet til
forældre derhjemme eller ved at henvende sig direkte til sin kontaktlærer.
Hvis der forekommer mobning, tager skolen altid kontakt til involverede forældre. Ydermere iværksættes
der en handleplan, herunder afvikling af personlige samtaler med den eller de involverede. I indsatsen mod
mobning kan der inddrages ressourcepersoner som AKT-medarbejdere (Adfærd Kontakt Trivsel), TCBU
(Tværfagligt Center for Børn og Unge - Vejle) m.fl.
Hvis mobning ikke ophører, iværksættes yderligere handling og konsekvens. Dette kan for eksempel være
observation eller følgeskab med en voksen i frikvartererne, gentagne elev- og forældresamtaler og i yderste
konsekvens bortvisning.
Mobbepolitikken tages op på forældremøder.
Godkendt i skolebestyrelsen d. 27/3 2017

Nyttige links
https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/mobning
https://redbarnet.dk/mobning/?gclid=CIH30Kq6-NICFQZeGQod9dkH_Q
http://www.tvaers.vejle.dk/Velkommen.aspx

