MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI
Th. Langs Skole er et godt sted at være og lære. ”Her går vi gladere hjem, end da vi
kom.” Vi arbejder for god trivsel i klasserne med vægt på anerkendelse og fællesskab,
og hvor forskellighed er en styrke. Det er et fælles ansvar for elever, forældre og lærere, at
der ikke finder mobning sted på skolen.

HVAD ER MOBNING?
Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber,
der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn
(eller voksen) 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.

FOREBYGGELSE AF MOBNING
SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING
Gennem undervisning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialog - fokus på sproget med en god tone
Klasselærerordning – delt klasselærerfunktion i alle klasser
2-lærerordning: flere øjne ser på eleven – og på klassetrivslen.
Bevidsthed hos lærerne ved holddelinger, gruppedannelse og siddemakkere
Projektundervisning på tværs af klasser
Klassetrivsel.dk
Undervisningsmiljøundersøgelse hver 3. År i samarbejde med elevrådet
Relationskortlægning – lærerne i alle klasser laver en oversigt, hvor relationerne til eleverne tydeliggøres
Ugentlig trivselstime i 0.-2.klasse
Et velfungerende elevråd

I frikvarterer

•
•
•
•

Her er det i orden at bede om hjælp, hvis man har et problem, som man ikke selv kan løse
Det er let at få hjælp fra en voksen – synlige voksne blandt eleverne og et ”åbent” lærerværelse
Legegrupper i 0. – 2. Klasse
Skolens kantine som opholdssted

Samarbejde ml. skole
og fritidsinstitution

•
•
•
•

At pædagogerne er med i undervisningen fra 0. – 5. Klasse
Barn-til-barn-massage i SFO og Klub Theo
Yoga i SFO og Klub Theo
Udeuger i 0. – 2. Klasse

På digitale medier

•
•

Etik og moral på de sociale medier
Dialog/undervisning om brug af sociale medier

Samarbejde med
forældre

•
•
•
•
•

Organisere lege-/aktivitetsgrupper efter forældreønske
Forældrerådet kontakter nye forældre i klassen
Forældrerådet arrangerer 2-3 arrangementer om året
Åben, ærlig og tydelig dialog, hvor forældrene har et reelt ansvar
Opstille ”spilleregler” i klassen fx fødselsdage

•
•
•
•

Lejrskoler på alle klassetrin
Årligt teaterprojekt på alle klassetrin
Fælles aktivitetsdage fx Skolernes Motionsdag
Julestue, Skolefest, Fastelavnsfest, Halloween, Skolens fødselsdag

(Se endvidere informationsfolder for
nye forældre)

Særlige
arrangementer

HÅNDTERING AF MOBNING
SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING
Klassen/børnegruppen

•
•
•

•

Tydelig dialog – både med de involverede parter og med klassen
Ekstra opmærksomhed i en periode med fokus på trivsel i klassen ved klassesamtaler, handleplaner for frikvarterer,
konflikthåndtering, aktiviteter der styrker fællesskabet
Øget fokus på de involverede børn

•

I enkelte tilfælde kan AKT-vejlederen og/eller ledelsen involveres
Klasselærerne orienterer klassens faglærere

De involverede børn og
deres forældre

•

Samtale med de involverede børn og deres forældre

Hvis du ser andre blive
mobbet

•
•

Stop det og/eller hent hjælp. Her sladrer vi ikke om hinanden. Her beder vi om hjælp!
Voksne griber straks ind og går i dialog med de involverede parter

SÅDAN OPFØRER VI OS PÅ TH. LANGS
SÅDAN OPFØRER VI OS PÅ TH. LANGS
Du skal være over for andre, som du selv ønsker, at de skal være over for dig.
Husk du er altid repræsentant for skolen.
Ud over klassens regler, har vi på skolen nogle få ting, der skal huskes på:
1. Du må ikke kaste ting ud af vinduerne.
2. Alkohol må ikke medbringes og indtages – dette gælder også på lejrskoler og ture.
3. Skolen er røgfri, hvilket betyder, at du ikke må ryge på skolen - dette gælder også på lejrskoler og ture. Hvis du må ryge for dine
forældre, skal du have en rygetilladelse med i forbindelse med lejrskoler.
4. Energidrikke må ikke medbringes og indtages – dette gælder også på lejrskoler og ture.
5. Du skal opføre dig ordentligt på de sociale medier. F.eks. må du ikke live-streame eller up-loade billeder eller andre film eller
tage billeder af andre uden tilladelse fra de involverede.
6. Du må ikke kopiere andres opgaver eller dele deraf.
Hvis det skulle ske, at du ”glemmer” ovenstående – 1-3, tager ledelsen en samtale med dig og dine forældre. Der kan blive tale om
bortvisning.
Hvis det skulle ske, at du ”glemmer” ovenstående – 4 -6, tager lærerne en samtale med dig og dine forældre samt evt. med ledelsen.
Ved gentagne overtrædelser af vores huskeregler, kan du bortvises helt fra skolen.

FORANKRING
På Th. Langs Skole tolerer vi ikke mobning! Hvis vi en sjælden gang oplever, at elever er udsat for hændelser, som tenderer i den
retning, bliver der handlet på det med det samme med udgangspunkt i ovenstående.
Antimobbestrategien revideres løbende i elevrådet, pædagogisk udvalg og pædagogisk råd, samt i skolens bestyrelse.

Januar 2018
På vegne af personalet, ledelsen
samt skolens bestyrelse,
Tine og Allan

