Antimobbestrategi
for:
Dalgaardens interne skole

Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde
skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige arbejde med at
etablere et godt psykisk undervisningsmiljø og sikre høj trivsel blandt eleverne.
Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et
værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel
på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, som skal målrette
skolens arbejde mod mobning.
Denne skabelon er målrettet skolens ledelse, bestyrelse og de valgte
undervisningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen, som har til opgave at udforme
værdiregelsættet og antimobbestrategien. DCUM opfordrer til, at alle med tilknytning
til skolen inddrages i processen, så værdiregelsættet og antimobbestrategien bliver et
fælles projekt.
En effektiv antimobbestrategi tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med et stærkt,
veldefineret og forankret værdiregelsæt. Værdiregelsættet og antimobbestrategien
hænger derfor uløseligt sammen.

Antimobbestrategien
En antimobbestrategi giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning ved at beskrive, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i praksis.
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Formål
Hvad er formålet med jeres antimobbestrategi?

Formålet med en antimobbestrategi er med afsæt i skolens værdier, at Dalgaardens interne skole skal
være en mobbefri skole. Strategien skal være med til at sikre, at alle elever har et godt
undervisningsmiljø, hvilket også indebærer det psykiske miljø på skolen. I den forbindelse er det vigtigt,
at eleverne i samarbejde med skolens personale medvirker til at skabe og bibeholde et godt
undervisningsmiljø.
Antimobbestrategien har til formål at forebygge og klargøre tiltag mod mobning.

Målsætninger
Hvad er jeres målsætninger for antimobbestrategien? Beskriv 5 målsætninger

Målsætning 1

At ledelse, lærere, pædagoer, elever og forældre ved hvad mobning er.

Målsætning 2

Ved, at mobning ikke på nogen måde kan tolereres.

Målsætning 3

Får redskaber til at opdage og tackle mobning.

Målsætning 4

Er med til at stoppe mobning

Målsætning 5

Ved, at alle har ansvar for og er en del af denne indsats.
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Begreber
Hv
Mobning?

Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor
denne person er tvunget til at opholde sig. Det er mobning, når en person gentagende gange udsættes for
negative handlinger som at blive holdt udenfor i særdeleshed, men også situationer som skub, negative
kommentarer,
Digital mobning?sladder fra en eller flere elever. Det er også mobning, når en elev bevidst holdes udenfor
fællesskabet, både det fysiske fælleskab og på sociale medier. Når der sker mobning ekskluderes et
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Ledelse

Lederen har ansvar for afholdelse for årlig trivselsmåling, hvor eleverne bl.a. svarer på spørgsmål
omkring trivsel i skolen. Ydermere har lederen i sidste ende ansvaret for, at resultatet bliver brugt i det
videre arbejde med at sikre en mobbefri skole.

Personale

Vi har foruden en antimobbestrategi udarbejdet husordninger omkring brugen af mobiltelefoner. Denne
husordning har bl.a. til formål, at udelukke unødige og uhensigtsmæssig digital kommunikation. I
dagligdagen arbejder vi aktivt mentaliserende med afsæt i vores værdisæt og antimobbestrategi.
Derudover er der følgende aktivteter, som også har tilformål at støtte op om fællesskabsfølelsen på
skolen - herunder bl.a.; elevråd, skolehjem samtaler, sommerfest, julefest, skolens fødselsdag, udflugter,
gåture i omkringliggende natur, idrætsdage, gruppesammensætninger på tværs af klasser og afdelinger,
Elever
flere årlige arrangementer med forældreindragelse mv..
Årlig trivselsmåling, hvor eleverne bl.a. svarer på sprøgsmål omkring trivsel i skolen. Deruderover, at
eleverne er bekendt med skolens antimobbestrategi.

Forældre

Tæt forældresamarbejde. Forældrene skal deltage i mange af ovennævnte aktiviteter. Forældrene vil på
samme måde som med skolens værdisæt bliver sat ind i skolens antimobbestrategi bl.a. ved skolehjem
samtaler samt på Dalgaardens hjemmeside.
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Hvad vil I gøre for at forebygge digital mobning

?

Beskriv hvad følgende grupper kan gøre for at forebygge digital mobning mobning på nettet, so iale medier m.m.

Ledelse

Løbende evaluering på personalemøder med afsæt i skolens antimobbestrategi.

Personale

Eksplicit undervisning i forhold til social forståelse og social læring i forhold til digital dannelse. Dette
for at sikre, at eleverne får en "digital dannelse" - med sikker og hensigtsmæssig "færdsel" på de digitale
sociale platforme.
Personalet er ansvarlig for, at alle elever har kendskab til husordnen.
Elever

At efterleve skolens husorden for brug af mobiltelefoner.

Forældre

Opbakning til skolens antimobbestrategi.

Har I udfordringer med mobning?
os D U er vi eksperter i børnefællesskaber, digital dannelse samt trivsel og
læring. ontakt os og hør mere om de mange konsulent delser vi tilb der også i
forhold til foreb ggelse og bekæmpelse af mobning.
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Indgriben og genoprettelse
Hvordan griber I ind, hvis I oplever mobning eller digital mobning?
Beskriv helt konkret, hvad hver af de følgende grupper gør i tilfælde af mobning

Ledelse

Sørger for, at antimobbestrategien som samtalepunkt er en del af den daglige skoledag. Ledelsen vil tage
initiativ til handleplanen i tråd med folkeskoleloven.

Personale

Henviser og underviser bl.a. med afsæt i antimobbestrategien. Gør opmærksom på skolens værdier og
mobningens indvirken på andre.
Som udgangspunkt er det den primær kontaktperson der tager sig af mobning i samarbejde med
afdelingen.

Elever

Gøre en aktiv indsats for ikke at blive passiv tilskuer samt tage kontakt til en voksen.

Hvem involverer I, hvis I oplever mobning eller digital mobning?
Beskriv hvem, udover de ovennævnte, der skal inddrages, hvis I opdager, at mobning finder sted.
F.eks. forældre, elevråd, ressourcepersoner, offentlige myndigheder eller andre instanser.
Overvej hvordan de skal indrages og i hvilket omfang

Ledelse, personale, afdeling, forældre samt de involverede børn. I tilfælde vores tiltagene ikke er
tilstrækkelige vil vi involvere eksterne samarbejdspartnere.
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Værdiregelsæt og antimobbestrategi: overholdelse og forankring
Hvordan kan ledelsen aktivt

med at

mobning og digital mobning?

Overvej tiltag, som ledelsen kan gøre for at styrke indsatsen mod mobning, f.eks. kompetenceudvikling blandt
personalet

Antimobbestrategien er udarbejdet i fælleskab mellem personale og ledelse. Der tages udgangspunkt i
strategien på bl.a. personalemøder og fælles evaluering af elever. Ledelsen sørger for relevant
kompetanceudvikling.

Hvordan sikrer I, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på

?

Overvej hvordan I kan gøre opmærksom på og sikre forankring af antimobbestrategien

Synliggøres på hjemmeside samt for forældre. Derudover bliver strategien brugt i dagligdagens
skolegang.

Hvad gør I, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?
Overvej hvilke handlinger I kan tage i brug, hvis antimobbestrategien ikke overholdes

Personalet inddrager eksterne samarbejdspartnere såfremt vi ikke finder vores handlemulighder
tilstrækkelig.
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