August 2017

Handleplan mod mobning – Kerteminde Byskole
På Kerteminde Byskole vil vi ikke acceptere mobning. Alle ansatte, forældre og elever er forpligtet
på at tage mobning alvorligt og arbejde med klassens trivsel med henblik på at skabe en skole,
hvor alle trives
Forebyggende
 Klar udmelding af skolens holdning til elevtrivsel/mobning til elever, forældre og alle
ansatte
 Alle klasser opstiller sociale spilleregler og udarbejder sociale mål i årsplanen
 Alle klasser bliver bekendt med hvad mobning er og konsekvensen deraf
 Nye forældre bliver informeret om skolens politik på området
 Skolen arbejder med forskellige tiltag for elevtrivsel og skolens inklusionsteam kan
inddrages efter behov
 På klassebasis laves trivselsundersøgelser årligt
Handleplan for elever
 Sig STOP, hvis du bliver drillet og ikke synes det er sjovt og respekter når andre siger STOP
 Prøv at undgå klikedannelser, dvs. lad være med at holde nogen udenfor
 Hvis du bliver mobbet, skal du fortælle det til en lærer/pædagog
 Hvis du ser en elev blive mobbet kan du hjælpe ved at
o stoppe mobningen eller
o sige det til en voksen
Handleplan for voksne:
(Handleplan stoppes, når den ønskede løsning er opnået)
Trin 1
Alle voksne har pligt til at videregive oplysninger til klasselæreren/pædagogen, hvis man ser eller
høre om mobning
Trin 2
Der skal ske en hurtig indgriben fra den voksnes side
Trin 3
Læreren/pædagogen taler med de involverede parter enkeltvis eller samlet. Kompetencecenteret
kan inddrages
Trin 4
Episoden tages op på et møde, hvor klassen/klasserne aftaler en reaktion. De involverede lærere,
pædagoger og forældre informeres
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Trin 5
Forældre til de indblandede og skolens ledelse inddrages i løsningen
Trin 6
Skolepsykologen inddrages i løsningen
Trin 7
Der indsendes en underretning til forvaltningen
Forældreinddragelse:
 Skolens holdning formidles til nye forældre og i alle klasser


Forældrene drøfter hvordan de kan medvirke til at fremme elevtrivsel i klassen



Hvis forældre får kendskab til mobning har de pligt til at videregive det til
lærer/pædagog/forældre
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