HØJBOSKOLEN
ANTIMOBBESTRATEGI
På Højboskolen ønsker vi, at alle børn trives og er en del af positive fællesskaber. Det har vi en fælles
forpligtigelse til at arbejde for.
I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal skolens ledelse
såfremt der konstateres problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning el. lign. sikre
udarbejdelse af en handlingsplan. Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der iværksættes
for at stoppe mobningen. Handleplanen skal være udarbejdet indenfor 10 dage.
Såfremt en elev eller dennes forældre ikke er tilfredse med den udarbejdede handleplan, har elevens
forældre mulighed for at klage. I første omgang sker dette via en henvendelse til skolens ledelse. Såfremt
skolens ledelse fastholder handleplanen overbringes klagen til Fagsekretariatet Børn & Unge.
Fagsekretariatet Børn & Unge vil derefter behandle klagen. Får klageren ikke fuldt ud medhold, sendes
klagen og begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til behandling i Dansk Center for
Undervisningsmiljø.
Se evt. mere på : http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

Hvad er mobning:
Børns Vilkår definerer bl.a. mobning således: Mobning er, når nogen holder andre uden for
fællesskabet. Mobningen viser sig f.eks. ved, at den, der bliver mobbet, forfølges med slag, riv,
spark eller andet voldsomt. Mobning kan også være hånlige tilråb, sladder, øgenavne eller
sarkasme. Mobning kan være 'skjult' eller indirekte for andre. Det kan være, at den, der bliver
mobbet, aldrig får svar på sine spørgsmål eller bare aldrig bliver spurgt om noget. Aldrig bliver
inviteret med, når de andre skal noget, eller at der aldrig kommer nogen, når den, der bliver
mobbet, inviterer.

Forebyggende indsats:
-

at skabe fælles holdninger og rutiner til at bekæmpe mobning
at skabe et positivt og anerkendende miljø, der fremmer rummelighed og respekt for hinanden
at signalere en nul tolerance-politik overfor grov og uacceptabel adfærd
at afholde foredrag for forældre med temaer der relaterer til mobning
at fremme forældresammenholdet i den enkelte klasse / på den enkelte årgang

Handling i konkrete sager:
-

lærere og pædagoger i SFO eller klub taler med involverede børn, enkeltvis eller samlet
klassen informeres, og der kan laves aftaler om, hvordan de andre børn kan hjælpe de involverede i
sagen
Forældre til de involverede kontaktes
Ved grov og/eller uacceptabel adfærd beslutter lærer og ledelse hvilke sanktioner, der eventuelt skal
sættes i værk
Er der tale om vold eller alvorlige trusler herom hjemsendes eleven/eleverne. I disse tilfælde skal
forældrene hente eleven/eleverne på skolens kontor.
Er der brug for det, kan et forældremøde arrangeres
Om nødvendigt laves en handleplan – og der aftales opfølgning
Der kan indhentes eksperter udefra / AKT pædagog / AKT lærer kan inddrages / SSPpersoner

Skolens råd til forældre:
HØJBOSKOLEN
TOFTEVEJ 53, 8362 HØRNING
TLF. 8968 1644 – FAX. 8968 1634
EMAIL: HOJBOJS@hoerningkom.dk
HJEMMESIDE: WWW.hoejboskolen.dk

HØJBOSKOLEN
-

-

hvis dit barn viser tegn på at blive mobbet, skal du vise forståelse, lytte til og give dit barn den fulde
støtte
kontakt dit barns lærer. Du kan regne med og stole på at vi på Højboskolen vil hjælpe dig og dit barn
med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde
læg fordomme om andre børn væk for at kunne tage fat i det konkrete
tal pænt om kammerater, andre forældre og lærere i dit barns påhør
hvis dit barn mobber andre, er det vigtigt, at du ikke giver barnet skyldfølelse, men i stedet får dit
barn til at føle sig ansvarlig.
fokuser på mobningen, ikke på barnet (ofret). Det er ikke barnet, der er problemet, men selve
mobningen, der er uacceptabel
kontakt altid dit barns lærer, hvis du bliver opmærksom på, at dit barn mobber andre
vend også sagen med mobbeofferets forældre.
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