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Beredskabsplan
Trivsel og mobning
Alle voksne på Østervangskolen har pligt til at reagere på mobning og pligt
til at reagere på henvendelser fra elever om mobning. Dette gælder også
cybermobning, dvs. mobning og chikane gennem SMS eller sociale medier.
Alle voksne har pligt til at være opmærksomme på børn, der er specielt udsatte.
I mobbesituationer skal der etableres et tæt samarbejde mellem de voksne
- lærerteam, SFO og forældre.
Hver klasse eller årgang aftaler ved skoleårets start spilleregler for samvær,
trivsel og godt kammeratskab. Derudover er det også nødvendigt at snakke
om cyberetik og brug af sociale medier, chat mv.
Spillereglerne skal være synlige for ALLE. På det første forældremøde i skoleåret skal trivsel, tryghed, digital dannelse og etik samt mobning være et
fast punkt på dagsordenen.
Punktet skal lægge op til diskussion af klassens spilleregler, beredskabsplan
for indgriben og evt. sanktioner.
Nye forældre skal præsenteres for skolens arbejde med trivsel og mobning.
På PLC kan man i “MOBBEKASSEN” låne materialer og hente inspiration til
brug i undervisningen og til forældremøder, og på PIT-stoppet kan der hentes ideer og oplæg omkring cybermobning mv.
På Østervangskolen har vi fokus på trivsel og mobning gennem SSP og AKT
arbejdet. Der findes et årshjul fra AKT og SSP-teamet.
Beredskabsplan
Flg. plan for indgriben skal følges trin for trin (min. til og med trin 6):
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Episoden tages op med ofret.
Konfrontation mellem de involverede med læreren som aktiv part.
Episoden tages op i klassen.
I klassen aftales, hvordan man reagerer i det enkelte tilfælde, og
klassen bliver enige om reaktionerne.
Personlig opfølgning over for den, som mobber og medløberne.
Information til forældrene til de involverede.
Samtale med forældrene til mobberen og ofret.

✓
✓

Information til skolens ledelse.
Eksterne tiltag, f.eks. AKT, øget frikvarterstilsyn, PPR-henvendelse,
Børn og Familie, møde med relevante forældre.

Hvilke handlemuligheder er der overfor utilpassede elever på
Østervangskolen?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Samtale med eleven om adfærden og ændring af denne.
Forældrekontakt med orientering om episoden aftale om foranstaltninger.
Ekstraordinært møde mellem elev, forældre og lærer/SFO-pæd. og
evt. ledelsen.
Bortvisning med/under opsyn. (Maks. en uge, og kun hvis det kan
forventes at have en positiv virkning).
AKT-forløb – tilknytning til Piloterne.
Klasseskift såfremt det understøtter elevens og øvrige elevers undervisning.
Skoleskift såfremt det understøtter elevens og øvrige elevers undervisning.
Inddragelse af SSP-netværk.
Inddragelse af Socialfaglig rådgivning.
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