Trivsels- og antimobbestrategi for Hærvejsskolen
Vision

Alle børn og unge har ret til at være en del af positive faglige og sociale fællesskaber.
Definition
 Mobning foregår i og omkring et utrygt gruppefællesskab både off- og online.
 Mobning kan være en negativ måde at skabe et
fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i gode
fællesskaber om andre aktiviteter.
 Mobning foregår i en formel social sammenhæng,
som barnet/den unge ikke kan trække sig fra.
 Mobbeårsagen kan aldrig kun tillægges enkeltindivider.

Holdninger

Arbejdet med mobning tager afsæt i en inkluderende og fællesskabsorienteret tilgang
til mobning.
Medarbejdere, forældre og elever arbejder i fællesskab for, at eleverne føler sig trygge og møder både faglige og sociale udfordringer.
Hvis et barn eller en ung føler sig mobbet, skal vedkommende trygt kunne henvende
sig til en voksen.
Hvis et barn, en ung eller en voksen observerer mobning både online og off-line, skal
vedkommende trygt kunne henvende sig til en voksen/kollega/skolens ledelse for at
fortælle om sin observation – og derefter skal der ske en indsats.
Der er ikke en færdig opskrift på trivsel. Det afhænger af den enkelte situation og de
mennesker, der er involveret.
Kommunikation og en anerkendende tilgang er et væsentligt grundlag for arbejdet for
at skabe et godt undervisningsmiljø.
Klasseteam og SFO-teamet har en særlig forpligtelse til at handle i forhold til mobning
– i samarbejde med forældre, ledelse og AKT-lærer.
Børn og unge lærer at begå sig sikkert, hensigtsmæssigt og etisk korrekt på de sociale medier.

Gode råd til forældre

Sørg for fra start at skabe en åben samarbejdskultur med de andre forældre og skolen.
Vis interesse for det sociale liv i gruppen/klassen – kom til møder og arrangementer.

[Skriv tekst]

Hjælp dit barn til gode søvn- og kostvaner.
Hjælp dit barn med at gøre tasken undervisningsparat.
Vær opmærksom på dit barns brug af og adfærd på de sociale medier.
Tal positivt om lærerne, pædagogerne, dit barns kammerater – og om deres forældre.
Det er en god ide at opmuntre dit barn til at støtte den kammerat, der viser tegn på
mistrivsel.
Lav konkrete aftaler om, hvordan man forholder sig i tilfælde af mistrivsel.
Tag kontakt til de andre forældre.
Ved mistanke om mobning er det vigtigt at kontakte klasselærer/primærlærer/
kontaktpædagog.

[Skriv tekst]

