EUC Syd

HVAD ER MOBNING?
Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold
eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at en elev bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er
resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde elever.
Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.
For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI
NICE IS THE NEW COOL
Vi vil opnå styrket fællesskab og sammenhold.

SKOLEN SKAL SATSE PÅ FOREBYGELSE f.eks. RYSTE-SAMMEN AKTIVITETER.
ALLE SKAL VÆRE MED. STARTEN ER VIGTIGT.
Vores antimobbestrategi er en DEL AF HVERDAGEN og skal stoppe mobningen. Vi skal BESKYTTE VORES
ELEVER MOD MOBNING. Vi skal ikke acceptere mobning, ingen former for mobning, hverken fra elever
eller fra medarbejdere/undervisere.

FOREBYGGELSE AF MOBNING

Gennem undervisning

I frikvarterer

Samarbejde ml. skolens
klasser/hold/adresser
På digitale medier

Dialog mellem
studievejleder og lærer
Særlige arrangementer

SÅDAN STYRKER VI ET FÆLLESSKAB OG FOREBYGGER MOBNING

DELTAGERE

ANSVARLIG

TIDSPLAN

-Skolen indfører digitaldannelse/ internet-etik.
-Trivselsarbejde i klassen: Vi arbejder med emnet mobning i
undervisningen ved brug af film og tekster. For at skabe ET GODT PSYKISK
UNDERVISNINGSMILJØ fokuserer vi på, hvilke faktorer der kan bidrage til
at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor alle elever trives og vi arbejder
med disse faktorer.
-Vi organiserer fælles pauseaktiviteter f.eks. pingpong spil.
-Vi taler og skriver altid ordentligt til hinanden, vi behandler hinanden
som vi selv ønsker at blive behandlet, vi har respekt for hinandens
forskellighed.
-En klasse/et hold organiserer forskellige aktiviteter for/sammen med en
anden klasse/ hold/adresse
-Skolen skal have fokus på trivsel. Alle hold/adresser skal arbejde sammen
om flere aktiviteter på tværs af klasser/hold/ adresser.
-Hver klasse/hold
 udarbejder en NICE kompas*, som navigationsredskab for,
hvordan man er NICE over for hinanden på digitale medier ELLER
 afholder en ’ung-time’* en gang om måneden
-Studievejleder og faglærer taler sammen om evt. mobbetilfælde og
hjælper leder med at bygge sunde relationer op, hvor alle spiller med
NICE præmisser.

Alle klasser/hold

Afdelingschefer

2019…

Alle klasser/hold

Alle klasser/hold

2019…

Alle klasser/hold.

Afdelingschefer

2019…

Alle klasser/hold

Afdelingschefer

2019…

Studievejleder og
faglærer

Afdelingschefer

2019…

-Vi fremmer fællesskabet og forebygger mobning ved at afholde fælles
aktiviteter på tværs af hold på skolens adresser (fester, fælles samlinger,
buddy ordninger med yngre og ældre elever, fælles pauseaktiviteter,
klasseudflugter osv.) Ryste-sammen- og linje og grundforløbsaktiviteter
er vigtige.

Alle skal være med.
Starten er vigtig.

Afdelingschef

2019…

*En NICE kompas er elevernes navigationsredskab for, hvordan vi er NICE over for hinanden. Kompasset er skolens middel til at sætte NICE på dagsordenen og den indeholder nogle NICE
retningsliner. Kompasset hjælper os med at bygge sunde relationer op, hvor vi her på skolen spiller med NICE præmisser.
*I en ung-time får klassen lov til at snakke og lave aktiviteter, der styrker klassens fællesskab og hvor der snakkes om trivsel og om evt. problemer.

HÅNDTERING AF MOBNING
SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING

DELTAGERE

ANSVARLIG

OPFØLGNING

Tilskuer til mobning

- Alle ansatte på skolen er forpligtigede til at gribe ind og melde det til
skoleledelsen, hvis de får mistanke om –eller finder ud af- at elever bliver
udsat for mobning, krænkelser osv.
-Der skal være konsekvenser. Personen, der mobber skal ikke
ekskluderes fra sin uddannelse men have hjælp og en god samtale om
opførsel og i yderste konsekvens evt. vejledes videre til anden
uddannelsessted. Skolen hjælper både mobberen og den mobbede for
at undgå gentagelser af uønsket opførsel.

Alle elever

Afdelingschefer

2019…

Klassen/holdet

DEN GODE ELEV
Hver klasse/hold laver sit NICE kompas
f.eks. Vi udviser respekt, vi er hjælpsomme og høflige. Vi viser
engagement og positivitet. Vi tager initiativet og ansvar. Der skal være
plads til alle i den gode tone.
Vi tager et socialt ansvar med ideer og deltagelse i arrangementer.
ELLER afholder en ung-time
Skolen påtager sig ansvaret for at få mobberen og den mobbede til at
igen trives på skolen.

Alle klasser/hold

Alle klasser/hold

2019…

Ledelsen

2019…

Vi orienterer leder & fagteam om ethvert mobbetilfælde.

Alle elever

De involverede elever

Ledelse & fagteam

Alle på skolen

FORANKRING Alle elever får information om antimobbestrategien. Elevrådet går to gange årligt igennem alle klasser og fortæller om strategien.
Udarbejdet d. 15. november 2018 og revideret af elevråd d. 22. januar 2019. Skal revideres på næste efterårs elevrådskonference.
*En NICE kompas er elevernes navigationsredskab for, hvordan vi er NICE over for hinanden. Kompasset er skolens middel til at sætte NICE på dagsordenen og den indeholder nogle NICE
retningsliner. Kompasset hjælper os med at bygge sunde relationer op, hvor vi her på skolen spiller med NICE præmisser.
*I en ung-time får klassen lov til at snakke og lave aktiviteter, der styrker klassens fællesskab og hvor der snakkes om trivsel og om evt. problemer.

