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Med udgangspunkt i Højelse Skoles værdigrundlag
og Skolebestyrelsens principper, har vi fastsat et
kommissorium for udarbejdelse af en anti-mobbestrategi/trivselsplan og levendegørelse af denne for, at
skabe trygge rammer og god trivsel på Højelse Skole.
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KOMMISSORIUM

Baggrunden for vores kommissorium er, at fastlægge formålet med
udarbejdelsen af en antimobbestrategi og fastsætte det forventede
udbytte og de overordnede rammer for arbejdet:
•	AT SKABE GOD TRIVSEL på Højelse Skole som grundlag for et godt
læringsmiljø og læring hos eleverne
• SIKRE SAMMENHÆNG til vores værdigrundlag
•	AT FORBYGGE samt håndtere mobning på Højelse Skole ved
udarbejdelse af en antimobbestrategi, samt implementering af denne
ved størst mulig inddragelse af alle parter
•	SKABE FORSTÅELSE og sikre en positiv udvikling med mulighed for
opfølgning
I udarbejdelsen af denne DROPMOB-strategi har både elever, forældre og
personale på Højelse Skole bidraget med faktorer for, at komme i dybden
med både, at forebygge og håndtere mobning.
Vi har valgt, at alle interessenter har et særligt aftryk i strategien, hvor
fokus har været hvordan fællesskabet opbygges i skolen og hvordan den
understøttes af alle parter.

MÅL

Vores mål er, at personale, elever og forældre er bekendt med, hvordan
vi i fællesskab forebygger og handler i forbindelse med mobning. Vi vil
understrege at trivsel er et fælles ansvar.
HVAD ER MOBNING?
Mobning er systematisk udstødelseshandlinger, der typisk opstår i
fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.
Konsekvensen bliver, at et barn bliver udstødt fra fællesskabet.
Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik.
Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.
Årsagerne til mobning kan være mange og det er ikke altid, at mobning
er en bevidst handling.
For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber
med plads til alle.
Vi forebygger mobning ved, at skabe et trygt og forpligtende fællesskab
ved, at lave fælles spilleregler og lære eleverne, at respektere hinanden
og værne om skolen.

Denne DROPMOB-strategi
skal være et af de bærende
elementer i skolens dagligdag
og kultur, så vi kan stå inde for,
at faglighed gå hånd i hånd
med høj trivsel.
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PERSONALET PÅ HØJELSE SKOLE TILRETTELÆGGER UNDERVISNINGEN,
SÅ DEN STØTTER ELEVERNE I AT OPBYGGE FÆLLESSKABER
•	Italesætte og definere mobning
•	Arbejde med konflikthåndtering, konfliktmægling og tale om løsninger
•	Har en fortrolighed med sine elever
•	Være opmærksom på, hvordan den enkelte elev og klassen i helhed trives
•	Arbejde med klassetrivsel ud fra forskellige gruppestrukturer
•	Skabe et godt klassemiljø med gode relationer, åbenhed og plads til forskellighed
•	Arbejde med cases og faglige tekster om mobning
•	At være rollemodeller og bidrager til en god, positiv og anerkendende omgangstone
•	Foretage aktiviteter som er fællesskabende
•	Samarbejde med kolleger om klassetrivslen
•	Være synlig i pauserne og tale om frikvartererne
•	Sørge for viden om etik og god skik og brug af de sociale medier
•	Lave trivselsregler sammen med eleverne
• Bruger venskabsklasser
• Inddrage forældrene

PERSONALET I SFO’EN STYRKER FÆLLESSKABET PÅ FØLGENDE MÅDE
•	At have fokus på god omgangstone og børnenes sprogbrug
•	Arbejde med børnenes sociale kompetencer igennem gode samværsformer
•	Omtale forskellighed som en styrke for fællesskabet
•	Planlægge aktiviteter og arrangementer i SFO’en og klubben, der fremmer
børnenes trivsel og udvikler deres sociale kompetencer
•	Give børnene mulighed for, at danne gode relationer på tværs af alder igennem selvvalgte aktiviteter
•	Bruger venskabsklasser i brobygningen
•	Observere børn som er alene og har svært ved at danne gode relationer
Ved modtagelse af nye elever
•	Klasselæreren giver besked til klassens forældre, når en ny elev starter
•	Klasselæreren forbereder klassen på, at en ny elev starter og der laves aftaler om, hvordan den nye
elev bydes velkommen
•	Vi snakker med dem og vil gerne have dem med i fællesskabet.
• En pædagog i SFO’en introducerer barnet til SFO’ens aktiviteter

ELEVERNE PÅ HØJELSE SKOLE STYRKER FÆLLESSKABET PÅ FØLGENDE MÅDE
•	Vi har trivselstimer og vi prøver, at sørge for at ingen bliver mobbet og at alle har det godt i klassen.
•	Vi laver mange ting sammen også uden for skolen for, at styrke sammenholdet i klassen
•	Vi snakker om hvordan vi kan styrke fællesskabet. Hvis der er nogle der bliver mobbet
tager vi emnet fat i klassen.
•	Vi trøster og hjælper hinanden
•	Vi siger stop og siger fra, hvis der er nogen der mobber
•	Vi siger det til en voksen enten forældre eller en lærer hvis nogen bliver mobbede
•	Vi prøver om alle har været hjemme hos hinanden
•	Vi laver (lege)aftaler med mange
•	Vi siger godmorgen og farvel til hinanden hver dag
•	Vi øver os i at se tingene fra andre synspunkter
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FORÆLDRENE PÅ HØJELSE SKOLE STYRKER FÆLLESSKABET PÅ FØLGENDE MÅDE
•	Vi er gode rollemodeller for vores børn f.eks. taler vi pænt om andre
•	Vi taler respektfuldt til andre forældre og personalet
•	Vi bakker op om arrangementer og er aktive medarrangører fra første skoledag
•	Vi er åbne overfor andre forældre i klassen
•	Vi henvender os til skolen/lærerne hvis vores barn ikke trives
•	Vi følger med i, hvordan vores børn agerer på sociale medier
•	Vi kan tale og ringe sammen, hvis der opstår problemer børnene imellem
•	Ved forældremøder drøfter vi klassens trivsel
•	Kontaktforældrene har en særlig rolle i forhold til at byde nye børn og forældre velkommen
•	Hvis der er en dårlig relation mellem et par forældre, kan de søge hjælp hos skolen

HÅNDTERING AF MOBNING
• Personalet kortlægger situationen og indleder eventuelle samtaler med klassen og de implicerede børn
• De implicerede forældre inddrages
• En eventuel indsats koordineres med inklusionsvejleder og ledelse
• Teamet og SFO orienteres så en samlet indsats kan iværksættes
• Eleverne siger fra overfor mobning
•	Eleverne kontakter en voksen, hvis vi oplever, at der er en, der ikke har det godt,
eller hvis vi selv bliver mobbet
• Forældrene spørger åbent ind til episoden hos vores barn
• Forældrene kontakter andre forældre i god tone og med øje for, at der er flere sider af samme sag
• Skole og SFO kontaktes altid, så vi kan dele viden og lave aftaler
•	Forældrene opbygger et tillidsfuldt og nuanceret samarbejde også efter svære episoder,
og bakker op om fælles beslutninger
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