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Antimobbeplan for Aars Skole 

 
Hensigtserklæring 

For at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning vil vi skabe et godt forhold mellem 

lærere, pædagoger, elever og forældre.  Eleverne skal føle sig værdsat, og at de hører til et fællesskab 

og en helhed på Aars Skole. 

 

- alle har ret til at være, som de er 

 

Enhver har pligt at være et forbillede for andre ved at 

- leve op til de aftaler, der er omkring klassen 

- tage ansvar for fællesskabet 

- gøre andre opmærksom på, hvis man ser eller oplever mobning  

- deltage aktivt i alle aktiviteter, samtaler og møder på skolen 

- rose de, der arbejder for trivsel i klassen 

- respektere andre og deres grænser 

- tale ordentligt og positivt om lærere, pædagoger, elever og forældre 

- vise tolerance og være rummelig  

- lytte til andre 

- tage problemer alvorligt 

- forsøge at finde gode løsninger i fællesskab 

 

Måling/evaluering 

Succeskriterier: 

- færre henvendelser til de voksne om problemer i frikvartererne 

- lavere fraværsprocent 

- øget trivsel 

- synligt fællesskab 

- positive tilkendegivelser fra elever og forældre 

 

Virkemidler mod mobning 

Lærere og pædagoger i skole og SFO ønsker at skabe en atmosfære, hvor eleverne trives og 

dermed lærer bedre. Det vil vi gøre ved hjælp af: 

- trivselsundersøgelser 

- at se på børn der fx er fraværende, tavse, trætte, uadreagerende, sjuskede el. triste  

- sociale tiltag 

- elevsamtaler og skolehjem-samtaler 

- at sætte mobning på dagsordenen som fast punkt ved alle møder og samtaler 

- at involvere elevrådet, fx via legepatruljer o.l. 

- fokus på sprogbrug og dialog 

- dele børnene op i legegrupper 

- venskabsklasser 

- fælles oplevelser og projekter 

- undervisningsforløb 



- elevmægling 

- at forældrerådene arrangerer aktiviteter 

- emne- og temauger 

- ros 

- at forældre og elever lærer hinanden at kende fra 0. kl. 

- tvungne aktiviteter, som alle skal være med i 

- at have ekstra fokus på, hvis noget ”halter” 

- klassesammenkomster 

- forældreaftener om trivsel 

- fødselsdagsfester hjemme hos eleverne 

- kontakt til PPR/CCP, SSP, lærerkolleger eller andre relevante samarbejdspartnere 

 

Indgriben hvis vi oplever mistrivsel 

Hvis lærere og pædagoger får kendskab til, at en elev ikke trives, vil vi tale med eleven og 

klassen om det, og med forældre eller andre, der kender til barnet  

Vi kan fx også: 

- konfrontere mobber og offer 

- inddrage andre kolleger og ledelse 

- invitere til et konsultativt forum med fx PPR, sundhedsplejerske og sagsbehandler  

- involvere klassen og orientere de øvrige af klassens forældre  

- følge op på, om aftalerne med de enkelte elever bliver overholdt 

- holde klasseteammøde og orientere afdelingen 

- holde børnemøder og ekstra-ordinære børnemøder (SFO) 

- kollegial supervision i undervisningen 

 

Ledelsen 

Skolens ledelse arrangerer fælles møder eller temadage og kommunikerer med lærere og 

pædagoger om at skabe fælles fodslag.  I det daglige er ledelsen klar, hvis en lærer har brug 

for at inddrage den, men tager sig ikke af problemet, uden at have orienteret læreren først. 

Lederen kan deltage i fyraftensmøder, hvis læreren ønsker det. 

 

Skolens ledelse sørger for efteruddannelses af lærere og pædagoger og giver mulighed for 

relevante kurser og sørger for videndeling og kommunikation blandt de ansatte. 

 

Bestyrelsen på skolen tager initiativ til særlige indsatsområder, giver information på 

forældremøder  og er med til at motivere andre forældre til at tage ejerskab for klassens og de 

enkelte elevers trivsel. 

 

 

 


