
Antimobbestrategi og handlingsplan for Risbjergskolen

Fokusområdet for denne plan er indsatsen mod mobning, analogt og digitalt, mellem
elever samt de voksnes rolle og handlemuligheder, hvis de oplever, at deres barn
eller andres børn mobbes. I arbejdet med at alle børn trives og får mod på at begå
sig i verden, er forebyggende og indgribende tiltag i forhold til analog og digital
1mobning væsentlige.

Fælles ansvar om elevernes trivsel.

Alle voksne, forældre, lærere, pædagoger og ledere er forpligtet til at reagere, hvis et
barn ikke trives. Uanset om der er tale om mobning eller ej. Det er afgørende for
børn og unges trivsel, at deres oplevelser og følelser anerkendes, og at der arbejdes
målrettet med at bekæmpe eventuel mistrivsel.

Kommunikation omkring eventuel mistrivsel og mobning.

Med forebyggelse kommer man længst, og vi opfordrer alle til at have en løbende
dialog med barnets tilknyttede voksne og her orientere om, hvis barnet giver udtryk
for mistrivsel. På Risbjergskolen arbejder vi ud fra, at intet er for småt til at blive taget
alvorligt.   Der bør tages kontakt med barnets nærmeste voksne, hvis der opstår
mistanke om, at en elev er i mistrivsel. Det er det vigtigt, at der reageres – hvad
enten mistanken opstår hos forældre, lærere eller pædagoger.

Forebyggende og indgribende tiltag.

Som forældre:

● Tal med jeres barn. Spørg ind til barnets udsagn og husk på, at jeres barns
oplevelse af en situation sjældent kan stå helt alene.

● Kontakt klasselærerne og fortæl om bekymringen. Klasselærerne vender
tilbage, når de har undersøgt sagen. Hvis der er hold i bekymringen, arbejdes
videre efter nedenstående plan.

Som lærer eller pædagog:

● Læreren/pædagogen deler sin mistanke med klasselærerne.
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● Klasselærerne taler med eleven, vurderer situationen og orienterer
forældrene.

● Hvis det vurderes, at der er tale om mistrivsel afdækkes problemet med
yderligere samtaler med elever, forældre og andre lærere. Den faglige leder
orienteres. Det afgøres, om mistrivslen har rod i mobning blandt eleverne.

● Klasselærerne laver en situationsbestemt handlingsplan og orienterer
forældrene, klassens øvrige lærere og ledelsen.

● Hvis skolen vurderer, at der er tale om mobning anvendes en fast skabelon
for handlingsplan, og ledelsen inddrages altid i processen. Risbjergskolen
benytter DCUM’s skabelon og vejledning. Klasselærerne iværksætter de
planlagte tiltag og holder forældrene orienterede om processen.

● Tiltagene evalueres og det vurderes, om trivslen er genoprettet eller der er
behov for yderligere tiltag.

Definition på mobning ifølge DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Mobning er handlinger, der holder en eller flere elever udenfor fællesskabet, bevidst
eller ubevidst. Mobning opstår i fællesskaber som mangler noget positiv at samles
om, og foregår ved forskellige typer handlinger, der markerer hvem, der holdes
udenfor.

Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man
ikke kan trække sig fra. I skolen eller på uddannelsessteder kan mobning være den
fællesskabsform, der skaber sammenhængskraft. Vi er sammen om at udstøde
andre fra fællesskabet.

Årsagen til, at der foregår mobning eller mobbelignende situationer skal typisk findes
i den manglende tolerance i fællesskabet og ikke ved at se på, hvad, der bliver
mobbet med eller hvem, der bliver mobbet. At forstå mobning handler derfor om
mere end at udpege et offer og en mobber. Det handler om at få øje på gruppens
mønstre – at se på elevernes indbyrdes samspil og positioner.

Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen og på
uddannelsessteder handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker mellem
eleverne. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver
gjort svage i et fællesskab.
(https://dcum.dk/grundskole/artikler-og-debat/hvad-er-mobning)

Definition af digital mobning

Mobning på net og mobil kaldes også ”digital mobning” eller ”cybermobning.”
Grundlæggende handler mobning altid om det samme, nemlig at en person bliver
forfulgt, udelukket fra fællesskabet eller gjort grin med. Men digital mobning på net
og mobil har særlige kendetegn, som kan gøre mobning værre.



● Tonen kan blive hårdere end i skolegården, fordi deltagerne sidder på afstand,
i skjul bag skærmen.

● Mobning kan foregår på alle tider af døgnet. Man kan ikke søge tryghed og
fred hjemme på værelset.

● Dem, der mobber, kan være anonyme.
● Beskeder om offeret kan hurtigt offentliggøres, og kan cirkulere rundt i

medierne i længere tid.
● Mobning kan være usynlig for de voksne.

Mobning er således et kompliceret fænomen, og det handler om mere end blot
mobbeoffer og mobbeudøver. Risbjergskolen ser med stor alvor på mobning, og der
gøres flere konkrete tiltag for at forebygge, opspore og standse mobning. Vi har en
grundholdning om, at alle individer har ret til at definere egne grænser ifht. drilleri og
mobning. ((taget fra https://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning)

Forebyggende tiltag på Risbjergskolen.

På Risbjergskolen arbejdes der systematisk med disse trivselsfremmende tiltag:

● Jævnlige klassemøder på alle klassetrin
● Elevsamtaler på alle klassetrin med primærlærer
● Alle klasser har klasselærer(e)
● Legepatrulje
● Legegrupper
● Gruppearbejde
● Elevråd
● Teammøder
● Klasserumsledelse
● LP
● ICDP
● MOT
● Overleveringsmøder ved afdelingsskift
● Trivselsundersøgelser
● Featureuger
● Trivselsdag arrangeret af Elevrådet
● Klasserejse og Lejrskole
● Fælles Motionsdag
● Tæt samarbejde mellem skole, SFO og klub



Risbjergskolens værdigrundlag.

Vision:

● Risbjergskolen vil være værdsat som en skole, hvor mod er bærende for en
kultur, der er kendetegnet ved udvikling, faglighed og nærvær.

Værdiord:

● Mod
● Udvikling
● Nærvær
● Faglighed

Mission:

● Vi vil på Risbjergskolen udvise mod - både i faglige og sociale
sammenhænge.

● Vi vil udvikle den enkelte elevs særlige kompetencer og samtidig udvikle
organisationen.

● Vi vil at udviklingen sker på en måde, så den enkelte føler et tæt ejerskab til
udviklingsprocessen.

● Vi vil fortsat have et meget højt fagligt niveau og udbygge dette ved målrettet
at dyrke den enkeltes personlige og faglige kompetencer.

● Vi vil være inspirationskilder for hinanden således, at vi ved vores nærvær og
relationskompetencer fremmer hinandens største personlige og faglige
potentiale.

Folketinget har med ikrafttrædelse 1. august 2017 skærpet kravene til
antimobbestrategi på skolerne. Opleves dette ikke tilstrækkeligt er der mulighed for
at klage dels til Kommunalbestyrelsen og dels til en statslig klageinstans under
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Risbjergskolen 2022


