Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre.
Mønstre der kan være meget svære at få øje på. Derfor er det
vigtigt, at vi arbejder sammen om at skabe god trivsel for alle.
Vi vil ikke have mobning på vores skole.

Ingen skal mobbes!
Kære forældre
Skæring Skole anser alle former for mobning for helt uacceptabel
og uforenelig med skolens grundlæggende værdier.
Mobning ødelægger menneskers livsglæde, selvværd og sundhed.
Hvis man overværer mobbeadfærd, har man pligt til at gribe ind.
Det gælder ledere, medarbejdere, forældre og elever. Alle – børn,
unge, voksne – skal føle sig trygge på skolen. Og udenfor skolen.
Skolens definition af mobning:
En person bliver mobbet, hvis han/hun gentagne gange over en
vis periode udsættes for negativ behandling fra en eller to
personer eller en gruppe - som for eksempel:
• Nedsættende, latterliggørende og/eller ydmygende ord,
grimasser, gestik
• Udelukkelse fra fællesskaber
• Trusler, vold og/eller psykisk terror
Vi skelner ikke mellem mobning i det virkelige liv og digitalt, eller
om det sker på eller udenfor skolen.

Som forældre spiller I den helt afgørende rolle i børns liv og udvikling,
også som rollemodeller. Derfor ønsker skolebestyrelsen med denne
pjece at inddrage jer i bestræbelserne på at skabe bedst mulig trivsel
for alle skolens elever.
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Målene er, at:
• Alle børn føler sig trygge og ved, at de bliver taget
alvorligt.
• Alle ansatte, elever og forældre føler ansvar og handler,
når de oplever eller hører om mobning.
• Alle ansatte, elever og forældre ved, hvilke
handlemuligheder de har, når de oplever mobning.

Vær opmærksom på advarselssignalerne – for eksempel:
•
•
•
•
•
•

Barnet/den unge er ked af at skulle i skole eller er
opfarende, irritabel, trist
Ændrer sin vante skolerute, kommer for sent i skole/hjem
Mister eller får ødelagt ting
Klarer sig pludselig dårligere i skolen
Isolerer sig, mister tillid, bliver indelukket, stopper med
fritidsaktiviteter
Ønsker flere penge eller stjæler i hjemmet.

Hvis dit barn bliver mobbet:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ingen børn er onde - men tro ikke, at dit barn aldrig kan
mobbe
Lad være med at overreagere
Fortæl barnet, hvordan du ser på sagen
Forklar dit barn, hvordan den mobbede føler det
Forklar dit barn, at der er forskel på at forsvare sig og at
mobbe
Kontakt klassens lærer/pædagog og lav en aftale om, at
skolen følger op på aftaler, som du laver med dit barn
Vær imødekommende og lyttende, hvis en forælder ringer
for at gøre dig opmærksom på, at dit barn mobber.

Undlad at være tilskuer - det er ansvarligt at handle
Vær altid ”synlig” overfor dit barn
Se situationen fra dit barns side – ikke fra din voksenside
Lav ”løsningsmodeller” med dit barn
Kontakt andre forældre fra klassen for at høre, om de har
samme problemer med deres børn
Kontakt klassens lærer/pædagog
Kender du/I mobberen, så kontakt dette barns forældre på
en pæn og ordentlig måde.

Du kan forebygge mobning:
•

Hvis dit barn mobber:

Hold øje med dit barns adfærd - herunder brug af SMS og
færden på de sociale medier
Handl på det, du hører og ser
Støt op om dit barns klasse og tag aktivt del i fællesskabet
Tal anerkendende om andre
Overvej din egen rolle i forhold til dit barn – husk at du er
den vigtigste rollemodel i dit barns liv
Lær dit barn at acceptere forskelle - ikke alle mennesker er
og handler ens.

Skolen bruger megen tid på at skabe god trivsel for alle og på at
undgå, at drillerier og mobning begynder.
Vi observerer, og vi træner sociale kompetencer. Vi etablerer
venskabsklasser mellem store og små elever og lege-, spise- og
hyggegrupper, som I forældre kan have glæde af.
Skolen har såkaldte AKT-lærere, som har særlige kompetencer
med hensyn til adfærd, kontakt og trivsel.
Vi gør meget, men vi kan ikke alene forhindre eller afhjælpe
mobning. Vi er nødt til at arbejde sammen – skole og forældre.

