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Princip: Antimobbestrategi på skolerne i Rebild Syd - HaverslevRavnkilde Skole og Sortebakkeskolen
Forældre er altid velkomne til at henvende sig på skolen og i SFO.
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. Ofte
ikke bliver inviteret med, når de andre skal noget, eller at der aldrig kommer nogen, når den,
der bliver mobbet, inviterer.
Forebyggende indsats
Grundelementet for at arbejde mod mobning er, at man skal vise tolerance overfor
fællesskabet og andre.
- at skabe fælles holdninger og rutiner til at bekæmpe mobning bl.a. ved, at der årligt
udarbejdes klasseregler med eleverne i den enkelte klasse
- at skabe et positivt og anerkendende miljø, der fremmer rummelighed og respekt for
hinanden
- at signalere nul tolerance over for grov og uacceptabel adfærd
- at afholde foredrag for forældre/elever med temaer, der relaterer til mobning
- at fremme forældresammenholdet i den enkelte klasse / på den enkelte årgang
- elevrådets forebyggende indsats fx med den årlige trivselsdag
- udarbejde klare klasseregler for afholdelse af sociale arrangementer herunder bl.a.
fødselsdage og klassefester
Handling i konkrete sager
- lærere og pædagoger taler med involverede børn, enkeltvis eller samlet for at afklare, om
der er tale om mobning, drilleri eller andet
- klassen informeres, og der kan laves aftaler om, hvordan de andre børn kan hjælpe de
involverede i sagen
- forældre til de involverede kontaktes
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- ved grov og/eller uacceptabel adfærd beslutter lærer og ledelse, hvilke sanktioner/initiativer
der sættes i værk. I disse tilfælde kan eleven/eleverne hjemsendes. Forældrene vil så skulle
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-vejledere, PPR, Familieafdelingen eller SSP
Forældrenes rolle
- hvis dit barn ændrer adfærd, isolerer sig, virker ked af det, skal du vise forståelse, lytte til og
give dit barn den fulde støtte og kontakte dit barns lærer.
- 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
Du kan regne med og stole på at vi på Haverslev-Ravnkilde Skole og på Sortebakkeskolen
vil hjælpe dig og dit barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv
måde

Gode råd til forældrene for brug af de sociale medier
-interesser dig for dit barns online-liv ved at spørge ind til det og følge med heri
-anerkend at digitale og sociale medier for børn er en adgangsbillet til fællesskabet
-lær dit barn gode online-vaner som at tale pænt, ikke dele private oplysninger som f.eks.
koder, CPR-nr. og at blokere ubehagelige personer
-overvej at indføre tidsbegrænsninger for online-brug og mediefri zoner
-vær selv en god rollemodel i forhold til f.eks. tidsbegrænsning og at være nærværende
-hjælp dit barn med at løse konflikter, gør som i den fysiske verden
-opsøg information om de sociale medier og de spil, dit barn ønsker en profil på
-hjælp dit barn med at indstille privatindstillinger på de sociale medier
-lav regler om køb af apps og køb i app-store
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