Mobning
”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative
handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver
udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten
hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Mobning i skolen).
Eksempler på mobning kan være : forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde
øgenavne, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet.
På Den Classenske Legatskole ønsker vi at skabe et miljø :
• Hvor alle på skolen trives og er en del af fællesskabet, og hvor der er plads til
tryghed, tillid og glæde.
•

Hvor det enkelte barns selvværd styrkes og sikres ved en aktiv indsats mod mobning.

•

Hvor det psykiske arbejdsmiljø og trivslen sættes i højsædet ved et stærkt og intenst
samarbejde mellem alle , der har tilknytning til skolen.

•

Vi ønsker på denne måde at fremme indlæringen og give vores børn de bedste
muligheder for et godt liv både her på skolen og i deres videre liv.

Principper som skal fremme trivsel og forebygge mobning.
• Børns og voksnes trivsel debatteres jævnligt på de pædagogiske rådsmøder,
teammøder, elevrådsmøder og i Samarbejdsudvalget.
•

Klasselæreren tager initiativ til at emnet trivsel/mobning jævnligt debatteres i klassen.

•

Lærerteamet omkring klassen er opmærksomme på, om mobning forekommer.

•

Lærerteamet omkring klassen udarbejder i samarbejde med eleverne adfærds- og
trivselsregler for klassen, og reglerne udarbejdes på en sådan måde, at alle i klassen
får ejerskab og forståelse for disse.

•

Emnet klassens trivsel er et fast emne på forældremøderne.

I tilfælde af mobning :
• Lærerteamet omkring klassen tager hånd om problemet i samarbejde med skolens
ledelse.
•

Klasselæreren kontakter de involveredes hjem og forelægger problemet, og der
samarbejdes om en handleplan for, hvordan problemet søges løst.

•

Klasselæreren orienterer skolens ledelse om problemet og forslag til problemløsning.

•

Skolens specialcenter inddrages evt. som hjælpeforanstaltning .

•

Skolens psykolog inddrages evt.

