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GRUNDSKOLER 

 

 

Antimobbestrategi for: 
Høje Kolstrup Skole 

  

 

 

Udarbejdet (dato): September 2017         

 

Hvad forstår vi ved ’trivsel’? 

"Respekt for andre, tolerance, en god tone, accept af forskelligheder" og hensyntagen til skolen og 

de, der færdes på skolen, er vigtige forudsætninger for, at skolen fungerer. Skolen lægger vægt på, at 

der med retten til selv at være en del af skolen, også følger pligten til at medvirke til, at andre kan 

være det".  

 

Ved god trivsel forstår vi:  

- At eleverne kan færdes trygt og frit på Høje Kolstrup Skole.  

- At elever og lærere udviser gensidig respekt og tillid til hinanden.  

- At elever og lærere kan stole på hinanden.  

- At eleverne er glade for at gå på Høje Kolstrup Skole 

Hvad forstår vi ved ’mobning’?  

Ved mobning forstår vi, at en elev bliver systematisk forfulgt gennem gentagne drillerier, 

ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet i en social sammenhæng, 

- herunder de sociale medier.". 

Hvad forstår vi ved ’konflikter’? 

Ved konflikter forstår vi en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. 

( Center for konfliktløsning ) 

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? 
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Det er vores vision at skabe en mobbefri skole. 

Vi skal udvikle et undervisningsmiljø, hvor eleverne lærer at håndtere deres konflikter inden de 

udvikler sig, og hvor personalet har de fornødne redskaber til at håndtere konflikter på en  

konstruktiv måde. Vi vil lave et undervisningsmiljø, der er præget af gensidig respekt og forståelse 

mellem elever og elever/lærere.  

Hvad gør vi for at forebygge mobning? 

Skolebestyrelsen og ledelsen anbefaler, at alle handler når problemet opstår.et som redskab. 

Hver klasse laver sine egne samværsregler, som børnene er med til at udforme. 

Vi følger op på konflikter.  

Vi sætter fokus på konstruktiv konflikthåndtering.  

Vi afholder individuelle elevsamtaler og inddrager forældre. 

Skolepædagogerne fortsætter ordningen med legepatruljen. 

Skolen inddrager inklusionsvejlederne og udvikler ordningen. 

Skolebestyrelsen udarbejder principper for brugen af sociale medier på HKS. 

Skolen anvender retningslinjer for brug af mobiltelefon 

Skolebestyrelsen og ledelsen opfordrer alle klasser til at lave aftaler omkring fødselsdage. 

Skolen deltager i den nationale trivselsdag. 

Vi har venskabsklasser. 

Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret,  

og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?  

A.  Ved dårlig trivsel eller konflikter i en klasse er der følgende trin: 

 

Orienterings- og undersøgelsesfasen: 

1. Klasseteamet tager problemet op. Faglærere er forpligtet på at henvende sig til klasselæreren, hvis 

man observerer problemer. 

2. Inklusionsvejlederen kan inddrages, hvis klasselæreren ønsker det. 

3. Klasselæreren inddrager alle elever i en løsning". 

4. Klasselærer eller inklusionsvejlere holder individuelle samtaler med elever. 

5. Klasselærer og inklusionsvejledere laver analyse af samtalerne - (samtaleark kan anvendes) 

6. Klasselærer inddrager forældre, hvis det er relevant. 

7. Klasseteamet udarbejder - evt. i samarbejde med inklusionsvejlederen - en handleplan og aftaler 

evaluering)  

 

Omvæltningsfasen: 

1. Klasselærer og evt. inklusionsvejleder holder klassemøde. 

 

Opfølgningsfasen: 

1. Klasselærer og evt. inklusionsvejleder holder klassemøde. 

2. Klasselærer eller inklusionsvejleder holder opfølgningssamtaler.  

 

 

B. Ved mobning i klassen er der følgende trin : 

 

Orienterings- og undersøgelsesfasen: 

1. Klasseteamet tager problemet op sammen med klassens lærere. 

    Det pædagogiske personale er forpligtet på at henvende sig til klasselæreren, hvis man observerer 

problemer. 

2. Klasselæreren inddrager inklusionsvejleder. 
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3. Klasselæreren orienterer forældre samt skolens ledelse. 

4. Klasselærer eller inklusionsvejleder orienterer de involverede elever. 

5. Inklusionsvejledere holder individuelle samtaler med elever.  

6. Inklusionsvejleder og klasselærer analyserer samtalerne (samtaleark anvendes) 

 

Omvæltningsfasen: 

1. Inklusionsvejleder holder individuelle samtaler med enkelte børn. 

2. Klasselærer og inklusionsvejleder holder klassemøde 

3. Klasselæreren tager kontakt til relevante forældre og evt. individuelle samtaler med forældre 

 

Opfølgningsfasen : 

1. Klasselærer og inklusionsvejleder holder klassemøde. 

2. Inklusionsvejleder holder opfølgningssamtale 

3. Klasselærer og inklusionsvejleder afholder evt.fælles forældremøde (Tema: Fra mobning til godt 

kammeratskab) 

 

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet for at fremme  

den sociale trivsel og modvirke mobning? 

Lærerne holder klassemøder og klassesamtaler 

Lærerne holder samtaler med enkelte elever 

Lærerne holder fællessamling i klyngerne … evt. morgenmodul UU. 

Skolen arbejder med legepatrulje ordning 

Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for  

at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?  

Lærerne inddrager forældrene ved skole-hjemsamtaler eller til forældremøder  

Skolebestyrelsen inddrager forældre ved forældrerådsmøder. 

Skolebestyrelsen inddrager forældrene ved at udsende en forældreguide til alle forældre på skolen. 

Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold  

til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? 

Skolen uddanner 3 inklusionsvejledere i skoleåret 2017/2018. 

Skolen udvikler sit ressourcecenter inklusion. 

Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og forældre henvende  

sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?  

Du kan henvende dig til klasselæreren 

Du kan henvende dig til skolens 3 inklusionsvejledere. 

Du kan henvende dig til skolens ledelse. 

 

Hvordan gør vi vores antimobbestrategi kendt af alle? 
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Den lægges på skolens hjemmeside. 

Den præsenteres for eleverne. 

Hvordan sikrer vi optimalt samarbejde mellem skole, sfo og  

fritidshjem/klub omkring elevernes sociale trivsel? 

  

Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi? 

      

Eventuelle bemærkninger, kommentarer eller tilføjelser... 

      

 


