Antimobbestrategi for MammenFri Skole
Hvad forstår vi ved mobning?
Mobning er en person/gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person.

Hvad vil vi med vores mobbestrategi?
Det overordnede mål er både at fjerne og forebygge mobning både i og uden for skolemiljøet. Vi ønsker at
lave en mobbestrategi, som kan bruges af både elever, forældre, pædagoger og lærere.

Hvad gør vi på MammenFri Skole for at forebygge mobning?
-

Skoleven
Individuelle samtaler
Elevgennemgange
Have tydelige samværsregler
Elever, pædagoger og lærere skal være opmærksomme på, om der er elever, som mistrives eller er
udenfor det sociale fællesskab

Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres, og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?
1)
2)
3)
4)

Læreren, ofte klasselæreren, tager problemet op, når det opstår.
Berørte parters forældre kontaktes og ledelsen informeres.
Der kan indkaldes til forældremøde med problemet som eneste punkt på dagsordenen.
PPL (Pædagogisk praksis og læring ved Viborg Kommune) kan inddrages efter behov

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?
-

-

Alle klasser aftaler i starten af skoleåret deres samværsregler.
Alle klasser holder løbende klassemøder om trivsel, konflikthåndtering, sprogbrug mm.
En gang om året sættes der ekstra fokus på klassens trivsel i hver klasse. Det kan være en emneuge
eller køre over nogle timer per uge. Der kan bruges materiale fra Call Me, undervisningsministeriet,
lærings- og trivselsbarometer og meget andet.
På MammenFri har vi et elevråd, som også skal kigge på antimobbestrategien og eventuelt skabe
tiltag, som kan modvirke mobning.

Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?
-

Via forældremøder og den daglige kontakt mellem forældre og pædagog/lærer
Sociale arrangementer for elever og forældre

Hvordan gør vi MammenFris antimobbestrategi kendt for alle?
-

MammenFris antimobbestrategi vil være at finde på skolens hjemmeside

Hvordan sikrer vi et optimalt samarbejde mellem skole og Mammut omkring elevernes sociale trivsel?
-

Pædagogerne er en del af skolen såvel i dagligdagen som i forbindelse med emneuger
Pædagogerne fra Mammutten deltager i den første skole-hjem samtale i efteråret i 0.-3. klasse
En repræsentant fra Mammutten deltager i den første del af alle lærermøder, hvor emnet er
”elever”.

Hvordan og hvornår vil vi evaluere vores antimobbestrategi?
-

Antimobbestrategien vil årligt blive evalueret på det sidste lærermøde inden sommerferien.

Hvad skal der til for at standse mobning på MammenFri?
De tre væsentligste faktorer for at lykkes med arbejdet mod mobning er:
1) Engagerede lærere og pædagoger
2) Forældre, der tager medansvar
3) Mobilisering af det tavse flertal blandt eleverne

