Anti-mobbepolitik Outrup Skole

På Outrup Skole accepterer vi ikke mobning!

At vi er en lille skole betyder, at alle skolens medarbejdere arbejder tæt sammen om
eleverne, ”alle kender alle”. Det betyder også, at alle elever er velkomne på kontoret,
det er således ikke nødvendigvis en ”straf”, men kan være til et pusterum eller lidt
omsorg, der kan gives.
For at fremme elevernes trivsel laver elever og lærere samværsregler i klassen.
Samværsreglerne skal være tydelige og synlige for alle, og de skal evalueres løbende
og justeres efter behov. I de små klasser laves legeaftaler i frikvarteret og vi har
desuden venskabsklasser og en legepatrulje. Legepatruljen består af nogle af skolens
ældste elever, der organiserer lege i nogle af frikvartererne.
Det betyder:






Der er fokus på det enkelte barns trivsel og faglige udvikling
Lærere og pædagoger tager medansvar for klassens sociale fællesskab
Der handles straks ved kendskab til mobning
De voksne foregår med et godt eksempel
Skole-hjemsamarbejdet tages seriøst og har høj prioritet, hvilket betyder:
1. dialogen mellem skole og hjem er åben og ærlig
2. skolen betragter hjemmet som samarbejdspartnere
3. enhver henvendelse fra hjemmene tages seriøst og der lyttes og handles i
forhold til problemet
4. forældrene kontaktes hurtigt, hvis der er problemer i forhold til barnet

Se også ”ny på skolen”…

Anti-mobbepolitik Outrup Skole
Grundlæggende arbejder vi på at skabe en mobbefri skole.
For at forebygge mobning arbejder vi med at:


Alle voksne på skolen er opmærksomme på øjeblikkelig handling, hvis man ser optræk til
mobning



Alle elever opfordres til at fortælle de voksne, hvis de føler sig mobbet eller er bange for at
blive mobbet. Forældrene opfordres til at henvende sig til klasseteamet, hvis de har
bekymring vedr. deres barns trivsel



Vi arbejder med eleverne om begrebet mobning. Hvad er mobning – og hvad er drilleri?



Skolens AKT-team arbejder med enkeltelever og grupper af elever, som har
mobbeproblematikken inde på livet



Skolens AKT-team bruger konfliktmægling



Skolens ledelse informeres om konkrete tilfælde af mobbeforebyggelse og er
sparringspartner for både personale, elever og forældre



Skolen har etableret ”Legepatrulje”



Skolen har etableret ”venskabsklasser” – ”ny” bh. kl. med ”kommende” 4. kl.



Der arbejdes med legeaftaler i klasserne



”Fri for mobberi” fra Red Barnet (inkl. taktilmassage)



”Kort og Godt”



”Trin for trin”



Aktiviteter på tværs af klasserne, herunder OL og Skolernes Motionsdag

Det gør vi, når mobning forekommer:


Alle voksne griber ind, når de ser mobning.



Ingen elev går forgæves til en voksen om hjælp, hvis eleven føler sig mobbet.



Mobning tages op i den enkelte klasse, og der samtales med det formål at skabe forståelse for
mobningens skadelige virkninger. Forældrene kontaktes.



Klasseteamet kan kontakte AKT-teamet for kollegial sparring.



AKT-teamet hjælper enkeltelever eller grupper af elever i tilfælde af mobning.
Det sker ved samtaler og i samarbejde med forældre og klasseteam. Forældrene kontaktes.



Der udmøntes sanktioner efter aftale med ledelsen, hvis mobning gentager sig, og forældrene
kontaktes.
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