

Hvad skal være målet med
antimobbestrategien?

Hvordan skal antimobbestrategien
hænge sammen med jeres øvrige
målsætninger, værdier og principper?

Hvad skal der til, for at
antimobbestrategien bliver
en succes?

Hvad er skolebestyrelsens rolle
og ansvar i forhold til at støtte og
opbygge trivselsfremmende
aktiviteter på skolen og i SFO’en?




I KAN OVERVEJE:
• Hvordan passer jeres værdiregelsæt og antimobbestrategi
sammen?
• Har I trivselspolitikker, og hvordan passer de sammen med
antimobbestrategien?
• Har I særlige indsatsområder, som har relevans for antimobbestrategien?
• Følger I særlige pædagogiske programmer, der kan skrives
ind i antimobbestrategien?

I KAN OVERVEJE:
• Hvorfor er det vigtigt, at I har en antimobbestrategi?
• Hvad vil I gerne opnå med at have en antimobbestrategi?
• Er der et mål for, hvordan strategien skal bruges?


I KAN OVERVEJE:
• Har I en konkret rolle i antimobbestrategien, som skal
skrives ned?
• Kan I gøre en indsats for at involvere forældre i aktiviteter på
skolen, i klassen eller SFO’en? (Fx ved at lave et ’Princip for
skole-hjem-samarbejdet’ med fokus på forældres inddragelse i
skolens sociale aktiviteter).
• Kan I opfordre kontaktforældre til at gøre noget? (Fx ved at lave
et ’Princip for kontaktforældre’, der betoner kontaktforældrenes
rolle som trivselsskabere i klassen).

I KAN OVERVEJE:
• Hvilke succeskriterier kan I opstille?
- Skal den bruges på en bestemt måde?
- Skal den medføre noget bestemt?
- Skal den indeholde noget bestemt?
• Hvad skal der til, for at I når jeres mål?


Hvad er skolebestyrelsens rolle og
ansvar, når der opstår situationer
med mobning på skolen og i SFO’en?



Hvordan vil skolebestyrelsen føre
tilsyn med antimobbestrategien?

Hvordan vil skolebestyrelsen
formidle antimobbestrategien til
forældrene?


FAKTA:
Skolebestyrelsen er ikke forpligtet til at gribe ind, når der opstår
mobning. Men I kan henvise videre, tage stilling til noget principielt og bruge henvendelsen som en form for feedback i forhold
til jeres tilsyn.
I kan overveje:
• Hvad gør I ved henvendelser om konkrete hændelser fra
elever eller forældre?


INSPIRATION:
• Indlæg på forældreintra og skolens hjemmeside
• Forældremøder
• Orientering til kontaktforældre m.fl.

I ’Sådan fører I tilsyn’ kan I læse mere om, hvordan I fører tilsyn
med antimobbestrategien.
I kan overveje:
• Hvor ofte vil I føre tilsyn med antimobbestrategien?
• Hvilke succeskriterier vil I føre tilsyn på baggrund af?

