
Mobningspolitik 
Gældende for alle ansatte og elever 

 

 

Randersgades Skole er en skole, der lægger vægt på trivsel. 

 

Det betyder at: 

• Skolen er et trygt socialt miljø for alle 

• Den enkelte klasse har egne trivselsregler 

• Evnen til at give og modtage omsorg udvikles 

• Der skabes rum for glæde, lyst og kreativitet og nysgerrighed 

• Skole og hjem samarbejder om det fælles ansvar for den enkelte elev 

(skolens værdigrundlag) 

 

Derfor er mobning uacceptabelt på Randersgades Skole 

 

Vi definerer mobning således: Drillerier bliver til mobning, når de er vedvarende eller bevidst 

ondsindede for at skade mest muligt. 

 

Mobning kan også foregå digitalt (Facebook, snapchat, instagram, sms o.a.) 

Skolen har udover klassens almindelige trivsel, også trivsel på de digitale medier, som et fast punkt 

på alle forældremøder. 

Skolen opfordrer forældrene til at vise interesse for og følge med i børnenes færd på de digitale 

medier. 

 

 

Vi forebygger mobning med: 

• Årlig udarbejdelse af trivselsregler 

• Arbejde med trin for trin i indskolingen 

• Årlig udarbejdelse af sociale mål i årsplanerne for alle storteam 

• Fokus på omsorg for alle 

• Hurtig indgriben fra det pædagogiske personale ved konflikter 

 

Når der mobbes: 

• Eleven kontakter klasselæreren/teamlærer 

• Forældrene kontakter klasselæreren/teamlærer 

• Tillidsrepræsentanten eller ledelsen kontaktes 

 

Vi handler på mobning med: 

• Grundig afdækning af episoden 

• Samtaler med implicerede 

• Vedvarende konfliktløsning blandt klasselærer – elev/elever – evt. forældre 

• Evt. inddragelse af skolens AKT medarbejder 

• Ledelsen følger altid mobbesager tæt og vurderer/rådgiver ved fortsatte tiltag 

• Supervision af lærerne ved skolepsykologen 

 



 

 

 

Net adfærd 

 
Gode råd til børn og unge: 

 

• Husk at det, du skriver på nettet og på sms lettere kan misforstås, end det, du siger ansigt til 

ansigt – det gælder især, hvis du er ironisk 

• Hvis du føler dig mobbet på nettet eller mobilen, så sig det til en voksen og lad være med at 

besvare beskeden 

• Brug tid på at sætte dig ind i sikkerhedsindstillingerne der, hvor du har en profil: Hvem kan 

se hvad på din profil, og hvordan anmelder og blokerer du? 

• Overvej hvilke billeder og oplysninger, du lægger ud om dig selv og lad være med at lægge 

noget ud, som ikke kan tåle blive sendt videre. Så snart det ligger på nettet, har du ingen 

kontrol med, hvor det havner henne  

• Husk at ikke alle er dem, de udgiver sig for at være på nettet, og mød aldrig en onlineven 

eller netkæreste alene og aldrig et øde sted 

 

 

 

Gode råd til forældre: 

 

Mobning er et fælles ansvar: 

 

• Skolen anbefaler forældrene 10 gode råd: 

1. Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater – eller om deres forældre. 

2. Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. 

3. Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig 

er med hjemme osv. 

4. Opfordre dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke forsvare sig selv. 

5. Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammerater høj prioritet. Dvs. sørg 

for, at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage. 

6. Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det er en del af spændingen. 

7. Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: 

Alle, ingen eller alle piger eller alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af 

de fleste børn. 

8. Prioriter samvær med andre forældre i klassen. 

9. Støt læreren, der prioriterer det sociale liv i klassen. 

10. Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelse i antimobbearbejdet. 

(fra Magasinet Helse – www.helse.dk) 

 

 

 

 

http://www.helse.dk/


 

Gode råd i forbindelse med digital mobning:  

 

• Vis interesse for dit barns onlineliv. Spørg ind til dit barns liv på nettet, ligesom du spørger, 

hvordan det er gået i skolen, til håndbold eller i klubben og få evt. dit barn til at vise dig 

yndlingssiderne på nettet 

• Tal med dit barn om, hvad han/hun skal gøre, hvis han/hun oplever noget ubehageligt på 

mobilen eller nettet – ved dit barn f.eks. hvordan man anmelder og blokerer 

• Sæt dig ind i, hvordan de sider, dit barn benytter, fungerer, og om der er aldersbegrænsning. 

Tag stilling til, hvornår du synes, dit barn er gammel nok til at være på Facebook og andre 

sociale netværkssider og tal med dit barn om, hvorfor man skal have en bestemt alder for at 

benytte sig af siderne 

• Sørg for at dit barn kender til og bruger sikkerhedsindstillingerne på de sider, hvor han/hun 

har en profil og tal i øvrigt om, hvilke oplysninger og billeder dit barn lægger ud af sig selv 

og andre 

 

 

 


