Antimobbestrategi 2017/2018
På UngFredericia bekæmper og forebygger vi mobning fysisk såvel som psykisk.
”Der skal to til at synes det er sjovt, en afsender og en modtager” Fri for mobberi
kampagnen.
Vores værdier er:
•

Mod til at leve

•

Mod til at vise omsorg

•

Mod til at vise tillid

•

Mod til at sige nej

Vores principper:
•

Arbejde præventivt

•

Se det hele menneske

•

Ophøj det positive

•

Tage ansvar

”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en hvis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. ” Sådan udtrykker professor i
psykologi, Dan Olweus i hans definition.
Negative handlinger kan være:
• Direkte vold, skub, slag og spark
•

Digital mobning

•

Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån

•

Handlinger uden ord ved brug af grimasser, vende ryggen eller andet

•

Isolering og udelukkelse

Forud for skolestarten inviteres eleven og forældrene til en indskrivningssamtale, hvor
værdier og regler bliver gennemgået.
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Sanktioner:
Øget opsyn, begrænsning af mobberens bevægelsesfrihed i pauser, støtte og omsorg til offer, øget tilsyn i timerne, møder med forældre og teamkolleger.
I ekstreme tilfælde kan der ifølge skolens regler sanktioneres med midlertidig bortvisning
og i yderste konsekvens krav om skoleskift overfor mobberen. Dette dog kun hvis den anvendte strategi ingen effekt har.
Skolen kan i særlige tilfælde inddrage SSP kontaktperson, og skolens leder kan opfordre til
at offeret foretager en politianmeldelse såfremt mobningen er af særlig grov karakter.
Hvis mobning alligevel forekommer, har alle elever pligt til at underrette kontaktlæreren.
Ofte foregår mobning i det skjulte, hvor lærerne ikke ser det.
Hvis en elev bliver mobbet:
• Kontaktlæreren undersøger i samarbejde med forældrene omfanget af mobberiet.
Afdelingsskolelederen orienteres.
Alle parter informeres om skolen sanktionsstrategi
• Kontaktlærer og afdelingsskolelederen aftaler en plan for ofret, mobberen, forældrene og indskrives i klasseloggen.
• Vigtigt at klassen/ klasserne arbejder med mobning og trivsel. Relevant materiale
kan hentes på www.dcum.dk
• Ledelsen træffer de endelige beslutninger i relation til hændelsen
Lærergruppen og skolebestyrelsen ved UngFredericia har ansvaret for at godkende og revidere denne strategi.
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