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Antimobbestrategi for Kibæk Skole og SFO
Målet med vores antimobbestrategi
Kibæk Skoles antimobbestrategi skal forebygge mobning og fremme trivslen og læringen på
skolen. På Kibæk Skole ønsker vi, at alle elever bliver så dygtige de kan, og at alle elever oplever at være en del af fællesskabet. I samarbejde med elever og forældre vil vi støtte gode
fællesskaber og forebygge mobning, således at trivslen og et godt undervisningsmiljø styrkes.
Hvad er mobning?
Mobning er, når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:





Direkte fysisk vold, skub, slag, spark osv.
Handlinger ledsaget af trusler, hån og ydmygelser, i skrift, billeder, tale og brugen af
ironi. Herunder brug af sms, e-mail og andre former for digitale medier
Handlinger uden ord hvor kropssproget taler i form af grimasser, gestus m.m.
Gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen og fællesskabet

Forebyggelse:







Hverdagen skal være karakteriseret ved, at alle tager medansvar for, at Kibæk Skole
er præget af god trivsel
Alle elever skal gennem hele skoleforløbet jævnligt arbejde tematisk med samvær og
sociale kompetencer
Ethvert tilløb til konflikter og mistrivsel skal behandles hurtigst muligt, og inden det
udvikler sig til evt. mobning
Forældre skal på forældremøder og ved samtaler inddrages i såvel forståelsen af problematikkerne som i handlingerne
De ansatte skal ud fra et helhedssyn konstant tænke og handle forebyggende
AKT-vejledere har en central rolle i identifikation af tilløb til mobning
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Handling ved tilfælde af mobning:









Den ansatte, der har den konkrete viden eller mistanke om mobning, tager øjeblikkelig hånd om det aktuelle problem
Lærer-/pædagogteamet taler med de involverede elever / børnegrupper
I dialogen, som er central i løsningen af sagen, kan AKT-vejleder inddrages
Problemstilling og omfang afdækkes, hvorefter det aftales, hvorledes forældrene informeres og inddrages
Oplever man som forældre mobning blandt børnene, bør klasselæreren kontaktes
Alle relevante ansatte skal orienteres om en mobbesag
I tilfælde af konstateret mobning, skal der inden for 10 arbejdsdage udarbejdes en
handleplan, hvoraf det fremgår med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt
bringes til ophør
Hvis den nære indsats ikke lykkes, kan bl.a. Center for Børn og Forebyggelse inddrages. Dette aftales med ledelsen

Opfølgning og evaluering af antimobbestrategien



Alle sager om mobning evalueres med ledelsen, for at denne kan få et nuanceret
overblik over status på stedet, og for at denne kan målrette evt. kompetenceudviklende tiltag
Antimobbestrategien tages op til evaluering i skolebestyrelsen efteråret 2021

Den Nationale Klageinstans mod Mobning
 Ifølge Undervisningsmiljøloven kan en elev eller hans/hendes forældre klage, hvis
skolen eller uddannelsesstedet ikke gør tilstrækkeligt for at forhindre mobning generelt eller for at standse konkrete mobbesituationer på skolen.
Det kan f.eks. være, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi, eller hvis skolen ikke
laver en handlingsplan for at standse mobning, hvis det foregår.
Klagen indsendes til skolen, og hvis skolen ikke giver medhold i klagen sendes den
videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Der kan læses mere om klagemulighed her: http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole
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