HVAD ER MOBNING?
“En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange, og over en vis tid,
bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer” (Dan Olweus)

MOBBEPOLITIK
Ovenstående kan både være verbalt, fysisk og digitalt.
Vi ønsker, at eleverne oplever glæden ved et fællesskab byggende på ligeværd, respekt og
hensyn, hvor personlig integritet, mangfoldighed og forskellighed er en kvalitet.
Vi har et klart mål om, at alle elever skal have et efterskoleophold, hvor de føler sig trygge
og kan udvikle sig som dem de er, og ud fra de forudsætninger og forskelligheder de
kommer med.

FOREBYGGENDE ARBEJDE
Som forebyggende arbejde, lægger vi i vores hverdag vægt på at eleverne har en god tone
overfor hinanden, og er opmærksomme på evt. tegn på negativ adfærd. Derudover har vi en
række tiltag, som blandt andet har til hensigt at ryste eleverne godt sammen ud fra tanken
om at kendskab giver venskab. Herunder ses nogle af de væsentligste tiltag
● Værelsessammensætningen – fra skoleårets start sættes eleverne sammen på
værelser – denne sammensætning sker med udgangspunkt i at blande årgange og
interesser så meget så muligt.
● Fællesprojekter – i løbet af året har vi en række fællesprojekter, der bl.a. skal være
med til at ryste eventuelle grupperinger samt være øjenåbnere for, at alle har
forskellige evner. Dette er for eksempel introturen, teaterugen, skituren og
projektugen.
● Familiegruppelærer – alle elever har tilknyttet en familiegruppelærer som man
jævnligt mødes med til en trivselssamtale. På denne måde forsøger vi at sikre os
imod, at elever mangler en voksen at gå til.
● Åbenhed og respekt – dette er to begreber vi sætter højt, og i praksis betyder det, at
vi støtter eleverne i at fortælle ærligt og åbent om deres udfordringer og historie
gennem elevoplæg. Dette kan være en stor udfordring for nogen, men vi har erfaring
med, at det er meget givende.
● Klare forventninger – når skoleåret starter, laver vi elevkontrakter. Dette betyder, at vi
sikrer os, at eleverne kender skolens 5 grundregler, hvilket de efterfølgende skriver
under på. En af de grundregler er ‘ingen mobning’.

I TILFÆLDE AF MOBNING
Skulle der opstå situationer, hvor en elev føler sig mobbet, har vi følgende handleplan;
● Det er hele personalets ansvar at gribe ind, hvis vedkommende har observeret, eller
bliver gjort opmærksom på mobning.
● Der vil blive taget hånd om den mobbede, og om dem der mobber, gennem samtaler
med kontaktlæreren og skolens ledelse. Derudover vil der også blive taget kontakt til

hjemmet, hvis dette er nødvendigt, og forældre til alle parter i sagen kan blive
indkaldt til et møde.

EFTER MOBNINGEN
●

Efter gennemførte samtaler, har vi en klar forventning om at mobningen stopper.
Dette vil vi igen følge op på gennem samtaler med familiegruppelæreren, skolens
ledelse og elevernes forældre

