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Princip for mobning på Lyne Friskole
På Lyne Friskole har vi nul tolerance overfor mobning. Det betyder, at når vi bliver bekendt med
det, handler vi.

Mobbepolitik Lyne Friskole
Det er vigtigt at præcisere, hvad der menes med "mobning", da ordet ellers kan benyttes om
mange forskellige situationer, hvor der måske slet ikke er tale om mobning.
På Lyne Friskole arbejder vi ud fra følgende definition:
Mobning er når nogen gentagne gange og gennem længere tid forsøger på at skade en anden
person og udelukke denne person fra fællesskabet.
Det kan foregå i skolen og i fritidslivet, hvor børn er sammen, men også via de sociale medier.
Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig eller anderledes. Man forfølger
ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den
anden siger stop.
Fra DCUM.dk:
Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er
acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden,
for eksempel ved:
•
•
•
•
•
•
•
•

at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den
anden
at sprede skadelige rygter
flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller
vende sig bort
at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
at tage eller ødelægge den andens ting
at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil
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Hvad kan forældre til mobbede selv gøre
•
•
•
•

Lyt til dit barns beskrivelse af oplevelsen og giv det troen på, at I sammen kan klare det her.
Grib problemet an som noget, der kan og skal løses.
Kontakt dit barns klasselærer eller pædagog.
Kontakt eventuelt skolens ledelse.

Hvad kan forældre til mobbere selv gøre
•
•
•
•

Hvis dit barn mobber andre børn, bør du undgå at påføre ham eller hende skyldfølelse,
men få i stedet dit barn til at føle sig ansvarlig.
Fokuser på mobning og ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet men selve
mobningen, der er uacceptabel.
Kontakt dit barns klasselærer eller pædagog.
Kontakt eventuelt skolens ledelse.

Ansvar
•
•

Som forældre er man forpligtet til at kontakte skolen, hvis man erfarer, at ens barn bliver
mobbet eller mobber andre.
Forældrene er desuden forpligtet til at deltage aktivt i det videre forløb.
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Handleplan
I tilfælde af mobning
Når skolen observerer eller bliver bekendt med mobning træder følgende i kraft:
1. Klasselæreren drøfter situationen med klassens øvrige lærere. De aftaler oplæg til
handleplan. Klasselæreren informerer skolelederen.
2. Klasselæreren tager kontakt til både mobberen og mobbedes hjem for at aftale en
handleplan. Denne kontakt skal afklare, hvilke ønsker forældre og elever har til
handleplanen.
3. I handleplanen indgår følgende
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ofrets oplevelser
Hvad er ofret udsat for?
Hvad siger og gør de andre?
Hvad skal der til, for at ofret ikke føler sig mobbet?
Hvilke indsatser og aftaler skal etableres?
Aftale succes-kriterier
Opsamlingsmøder med evaluering
Behov for yderligere sanktioner over for mobberne.

4. Lærerne omkring klassen øger opmærksomheden på trivsel i klassen
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Handleplan i forbindelse med mobning
a. Ofrets oplevelser

b. Hvad er ofret udsat for?

c. Hvad siger og gør de andre?

d. Hvad skal der til, for at ofret
ikke føler sig mobbet?

e. Hvilket indsatser og aftaler skal
etableres?

f. Aftale succes-kriterier

g. Opsamlingsmøder med
evaluering
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