Balleskolen april 2010

Antimobbestrategi
retten til at være forskellige- sammen
Denne strategi er udformet af Balleskolens Elevråd i samarbejde med lærere og
skolebestyrelse, fordi vi ønsker at forebygge mobning på vores skole.
Vi ønsker at alle elever, forældre og lærere kender hele strategien
og handler i henhold til dens anbefalinger.

Når elever trives vil mobning ikke finde sted
For os på Balleskolen er det vigtigt, at alle elever trives.
At trives betyder for os:
At alle er trygge og føler sig hørt
At alle elever har klassekammerater at tale med,
At alle elever trives giver mulighed for at den enkelte kan få ro og derved glæde ved
skolelivet og arbejdet.
Mobning skaber mistrivsel.
Mobning berører alle, der oplever det, hvad enten man er mobber, offer, tilskuer eller
medvidende. Mobning er ødelæggende for alles selvværd.
Det er vigtigt, at vi alle kan definere, hvad forskellen på drilleri, konflikt og mobning er:
Drilleri er typisk en enkeltstående handling af spontan karakter. Drillerier sker ofte for at
afprøve grænser og kan være et forsøg på at skabe kontakt.
Konflikt er kendetegnet ved at være en uenighed, uoverensstemmelse eller en konkret
episode mellem to eller flere personer eller grupper. Magtforholdet i en konflikt er generelt
set lige mellem de involverede parter.
Mobning er kendetegnet ved, at der er en skævt magtfordeling mellem de involverede parter.
Det er derfor ikke en konflikt.
Mobning er en eller flere personers gentagne, systematiske forfølgelse eller udelukkelse af
en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.
Ved mobning vil mobbeofret ofte blive forsøgt udelukket fra fællesskabet.
Ved mistanke om mobning eller åbenlys mobning er det af aller største vigtighed, at vi
handler øjeblikkeligt.

Mobning skal frem i lyset, før den kan stoppes!

Alle må tage ansvar:
Til eleverne:
Hvis du bliver mobbet, hvis du ser mobning finde sted, eller hvis du har mistanke om at
mobning finder sted skal du kontakte din klasselærer/huslærer eller en anden voksen.
I andre elever i klassen/ huset bliver orienteret om, hvad der nu skal ske
Vi forventer, at alle elever deltager aktivt i løsning af problemet.
Til forældrene:
Vi forventer, at alle forældre på Balleskolen tager medansvar for at stoppe mobning.
Hvis du hører om mobning eller har mistanke om det, skal du kontakte en lærer eller ledelsen.
Hvis en lærer kontakter jer angående et konkret tilfælde af mobning eller mistanke om
mobning, forventer vi, at I går åbent ind i dialogen om problemet og er aktive medhjælpere til
løsningen.
Klasselæreren orienterer jer om husets plan for det videre forløb, når den er klar.
Til lærerne:
Hvis du har mistanke om mobning, hvis du ser mobning finde sted, eller hvis du bliver
kontaktet af en elev, der har set noget, der bekymrer vedkommende, skal du handle med det
samme.
Alle involverede parter skal kontaktes. Forældrene skal kontaktes. Skolelederen skal
underrettes. Om nødvendigt skal AKT -- inddrages.
Huset lægger sammen en plan for det videre forløb.
Når alle direkte involverede er kontaktet, skal klassen/ huset orienteres.
Til skoleledelsen:
Skoleledelsen skal hjælpe til i processen.
Følge op på det kendskab vi har til elevernes trivsel fra Termometertesten.
Forebygge ved at alle lærere er klædt på til opgaven. Kurser osv.
Antimobbestrategien
Underskrives af elevråd, skolebestyrelse, repræsentanter for lærerne måske FU? og
skolelederen- med logo og det hele.
Antimobbestrategien skal udformes særskilt til de tre faser! Så den, når den bliver
offentliggjort, er i et sprog, der er forståeligt for alle aldre.

På Balleskolen
har vi alle ret til at være forskelligesammen.
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