ANTIMOBBESTRATEGI PÅ ØLGOD SKOLE
Definition: Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der holder en eller flere elever
udenfor fællesskabet, bevidst eller ubevidst.
Mobning er ikke kun et problem mellem en mobber og et mobbeoffer, men et
problem i fællesskabet. Derfor er løsningen på mobning at styrke det
børnefællesskab, problemet er opstået i.
Mobningen kan også foregå digitalt og adskiller sig især fra den ikke-digitale
mobning ved, at den ikke er begrænset til skoletiden, men kan foregå 24 timer i
døgnet.
Digital mobning (mobil eller websites) forekommer, når en eller flere personer
gentagne gange forfølger eller udelukker en person gennem digital teknologi.
Formål:

Målet er, at skolen forebygger og reducerer mobning og samtidig øger elevernes
generelle trivsel og mulighed for at deltage i trygge læringsfællesskaber ved at
opbygge trygge og tolerante børnefællesskaber, hvor man ser hinanden og det at
være forskellige som en styrke for fællesskabet.

Ledelsens ansvar:
• Sagen undersøges med relevante parter.
• Der udarbejdes midlertidige tiltag med fokus på at bringe mobningen til ophør.
• Inden 10 dage udarbejdes en handleplan af teamet i samarbejde med ledelse og AKT.
• Handleplanen evalueres og ved behov iværksættes yderligere tiltag.
• Vi involverer relevante parter.
• Vi orienterer relevante parter.
• Sagen journaliseres i det kommunale system.
Teamets ansvar:
• Mødes med ledelsen og AKT og udarbejder en plan, der hurtigst muligt stopper
mobningen
• Udarbejder en langsigtet handleplan, der bringer mobningen til ophør med fokuspunkter
på individ og klasseniveau. Forældrene orienteres herom.
Forældrenes ansvar:
• Som forældre kontakter man andre forældre og skolen, hvis man bliver bekendt med at
ens barn bliver mobbet eller mobber andre.
• Som forældre bakker man op om den fælles indsats i forhold til at opbygge trygge
klassefællesskaber.
• Som forældre, taler man positivt om klassens elever, forældre, lærere og pædagoger.

Forebyggelse af mobning teamets ansvar:
• Der laves, sammen med eleverne, trivselsaftaler i alle klasser.
• Alle klasser holder klassemøder med fokus på klassens trivsel.
• Drøfter klassens trivsel som et fast punkt på teammøde.
• Drøfter klassen trivsel og det gode fællesskab på forældremøde – også med henblik for
forældrenes understøttelse af klassens fællesskab.

Der findes ikke én rigtig måde at håndtere mobning på, da det altid vil være afhængigt af den
aktuelle situation og børnegruppe. Derfor vurderer vi i hvert enkelt tilfælde, hvilke tiltag, der er
nødvendige i handleplanen. Der kan være tiltag på både skole-, klasse- og individniveau.
Det er muligt at klage over skolens afgørelse. Se mere på:
https://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole/foraeldre/hvis-du-oenskerat-klage
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