
 
 

 

Antimobbepolitik og handleplan 
 
Mobning er hverken drilleri eller konflikt, selv om dette også kan være meget ubehageligt. 
 
Mobning er en form for vold, hvor de "stærke" bruger deres magt overfor én som er svagere, 
én som står alene. Mobning handler om at såre og om at skubbe den der mobbes ud af 
gruppen/klassen. Ofte er der flere om at mobbe, og mobning er noget, der sker jævnligt og 
over en længere periode. 
 
Skolen tolererer under ingen omstændigheder mobning. 
 

 Mobning skal stoppes så hurtigt som muligt. 

 Mobning er alles ansvar. Derfor stiller vi også krav til både elever og forældre. 

 
Krav til forældre og elever: 
Alle forældre og elever er forpligtet til at underrette skolen hurtigst muligt, hvis de hører om eller 
ser vold, groft drilleri eller mobning mellem skolens elever. 
 
Krav til forældre: 
Når skolen informerer forældre om mobning, grimt sprog eller lignende, er forældrene forpligtet til 
at tale med deres børn om det. De fleste børn er flove over, at de har deltaget, og de vil normalt 
forsøge at tegne et andet billede af situationen for at bortforklare egen deltagelse. Tal om det jeres 
barn har gjort, og sørg for at hold fast i det. I den situation er det ikke væsentligt, hvad andre har 
gjort.  
 
Vi skal alle være med til at stoppe det, og det kan vi kun være, hvis vi hele tiden holder barnet fast 
på, hvad det har gjort, og hvilken rolle det har haft i mobningen/drilleriet. 
 
Det er skolens opgave at sørge for, at alle i sagen bliver hørt. Det er forældrenes opgave at bakke 
skolen op i forsøget på at stoppe mobningen/drillerierne. 
 
 
Krav til elever: 

 Det er ikke i orden at drille, hvis den anden ikke synes, det er sjovt. 

 Det er ikke i orden at kalde hinanden øgenavne.  

 Det er aldrig i orden at tale/skrive grimt om andres familie eller venner. 

 Det er aldrig i orden at tale/skrive negativt om andre om andre, når de ikke er til stede. 

 Man skal tænke over ordlyden i sine sms´er og mails. Lad være med at skrive noget, som du 
ikke ville sige direkte til modtageren. 

 Det er ulovligt at tage billeder af andre, hvis man ikke har fået lov af dem. 

 Man skal deltage aktivt, når skolen forsøger at stoppe mobning. 

 Man skal kontakte en voksen, hvis man ser eller hører noget, som ikke er i orden. 

 



 
 

 

Det er altid tilladt at fortælle en voksen om et problem. Det er ikke at sladre, hvis det man siger, er 
sandt. Hvis man bare tier stille, er man en del af drillerierne/mobningen. 
 
 
Handleplan ved mobning eller mistanke om mobning: 

1. Samtale med de involverede elever enkeltvis. 
2. Klassen involveres. 
3. Forældrene informeres. 
4. Mobning tages op som emne i klassen. 

 
Hvis mobningen fortsætter:                                                                                                  

1.         De involverede elever indkaldes til møde med skoleleder og klasselærer, og forældrene    
kontaktes og informeres om, hvad der er sket. 

       2.         De involverede elevers forældre indkaldes til møde med skoleder og klasselærer. 
3.       Der udarbejdes en handleplan for klassen. I handleplanen kan indgå: En ekstern             

      mobbekonsulent og et trivselsforløb,  

 
Forebyggende indsats: 

1. Fokusdag om mobning en gang om året i alle klasser. 
2. Vi taler løbende om sprog og adfærd eleverne imellem. 
3. Man kan oprette legegrupper – legeaftaler imellem børnene i frikvartererne.  
4. Man kan oprette hyggegrupper – aftaler imellem børnene efter skole. 
5. Vi har venskabsklasser mellem små og store. 

 
 
 
 


