Hvad er mobning:

Hvad kan vi gøre:

Hvad hjælp kan iværksættes:

Mobning er når nogen holder andre uden
for fællesskabet. Mobning viser sig for
eksempel ved, at den der bliver mobbet
forfølges med slag, riv, spark eller andet
voldsomt. Mobning kan også være hånlige
tilråb, sladder, øgenavne eller sarkasme.

Mobning er en svær størrelse og kan ofte foregå i det skjulte, derfor er det meget vigtigt af vi i fællesskab får et godt samarbejde imellem skolen og hjemmet op og stå.

Skolen kan hente hjælp hos PPR.
Klassen kan få en konsulent til hjælp.

Mobning som opstår på vej til og fra skole eller i frikvarterne kan være svære at opdage, hvis vi ikke
får et tip fra nogle som ser eller høre om det.

Der findes lærer som har fået kursus i konflikt håndtering.

Ved skolen årets start, laver hver klasse en trivsels plan for året.
Mobning kan være skjult eller indirekte for
andre. Det kan være, at den der bliver mobbet aldrig får svar på sine spørgsmål, eller
bare aldrig bliver spurgt om noget. Aldrig
bliver inviteret med, når de andre skal noget, eller at der aldrig kommer nogen, når
den, der bliver mobbet, invitere.

Når der mobbes, er der flere stærke personer mod en svag person. Forholdet, mellem
dem der mobber, og den der bliver mobbet,
er ikke ligeværdigt.

Selvom der ikke er mobning i en gruppe,
kan man sagtens være uenige, måske oven i
købet voldsomt uenige og måske også
uvenner, eller man kan drille hinanden,
uden at det har noget med mobning at gøre.

Selv om der ikke er mobning i en klasse,
betyder det ikke, at alle er lige gode venner,
eller at alle er lige populære eller bestemmer lige meget. Mobning er når nogen slet
ikke må være med.

Der bliver brugt tid på at forbedre samværet i klassen for eksempel ”trin for trin” og klassenstid.
Eleverne skal lære og have forståelse for, at der skal være plads til os alle sammen, også dem som de
måske ikke bryder sig så meget om.
Det skal være et punkt på et af forældremøderne, så forældre og lære kan få et godt samarbejde, også
omkring det sociale liv i klassen.
Forældrene har også en stor del af ansvaret, for at vi ikke får mobning inden for i klassen. En forældregruppe som står godt og stærke sammen i klassen, vil ikke have så svært ved, at fortælle om et
barns kedelige oplevelser i klassen end en forældregruppe som slet ikke fungere sammen.
Det er ikke nemt som forældre, at fortælle om ens barn der bliver mobbet eller er mobberen, men får
forældregruppen ikke taget fat om mobningen, så går det slet ikke.

