
Højmeskolens Antimobbestrategi 

Højmeskolen har stort fokus på at være et trygt sted for alle vores børn. Fri for mobberi og børn i 
mistrivsel. Det er en ambitiøs vision som skal ses i en sammenhæng med vores indsatser for 
dannelse, anerkendelse og inklusion. 
 
Vores antimobbestrategi tager derfor udgangspunkt i trivsel og forebyggelse af mobning, herunder 
også digital mobning. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Trivsel og forebyggelse af mobning: 
 

Formål og mål med antimobbestrategien 
 
Vi ønsker at styrke elevernes læring og trivsel gennem god, inkluderende praksis i vores 
læringsmiljøer. Vi ser børnenes trivsel og tryghed som den væsentligste forudsætning for læring og 
personlig udvikling. Vi fokuserer derfor på udviklingen af børnenes sociale kompetencer og værdier i 
et samarbejde mellem personale, forældre og skolens elever. 
 
Målet er 

• at elever, forældre og personale oplever at det enkelte barns trivsel er et fælles ansvar og 
anliggende. 

• at styrke børnenes sociale og emotionelle læring 

• at synliggøre hvad der fremmer tryghed og trivsel 

• at afdække, mindske, forebygge og håndtere mobning 
at styrke fællesskabet ved eksempelvis læringsmiljøer på tværs af årgange og klasser. 
 
 
Handleplan 
 

• Højmeskolen er en MOT-skole. Dvs. vi  
o hjælper eleverne til at føle sig trygge og værdifulde 
o opmuntrer til at tænke selv og træffe bevidste valg 
o opfordrer til at tage vare på egne evner og talenter 
o bevidstgør elevernes støttespillere om, hvor vigtige de er for børn og 

unge 
o muliggør et fundament for et positivt samfundsliv og miljø, hvor vi viser 

os selv og hinanden omsorg ved at tage vare på hinanden 

• Alle klasser har trivsel på skemaet, hvor man jævnligt drøfter god trivsel og aktivt arbejder med at 
styrke trivslen. Dette omhandler også kommunikation på de sociale medier 

• Det pædagogiske personale viser vejen med god omgangstone. Vi taler pænt til hinanden og om 
hinanden 

• Mobning tolereres ikke og det er alles ansvar at gøre opmærksom på hvis mobning finder sted. 

• Hvis det opleves at en elev bliver mobbet følges proceduren for håndtering af mobning (se 
herunder) 

• De voksne hjælper med at løse evt. konflikter 

• Elevrådet har trivsel og tryghed som tema mindst én gang årligt 

• Junioridrætsledere arrangerer aktiviteter i udvalgte frikvarterer for de yngste elever 

• Venskabsklasser / adoptivklasser skal være med til at give eleverne nogle gode oplevelser med 
andre aldersgrupper. De yngste elever får kendskab til nogle ældre elever på skolen, så de kan føle 
sig mere trygge ved de store og de ældste lærer at drage omsorg for de små. 

• Der afvikles hele trivselsdage 

• Lejrskole og hytteture finder sted på udvalgte årgange. 

• Resultater fra trivselsmålinger drøftes af det pædagogiske personale. Der iværksættes tiltag til 
løsning af punkter der står i vejen for trivslen. Dette drøftes på de årlige udviklingskonferencer, 
hvor inklusionsvejlederen kan tages med på råd. 

• Gennem elevsamtaler spørges der ind til elevens trivsel og tryghed. 

• Ordensregler gennemgås i klasserne/ årgangene  

• Ved skoleårets start afstemmes forventninger til sprogbrug og adfærd 

• Hvis der finder mobning sted, orienteres ledelsen straks og der iværksættes en midlertidig 
foranstaltning. Derudover følges den gængse retningslinje for håndtering af mobning. 

Skolens akt- og inklusionsvejledere formidler inspiration til kollegerne og samarbejder med ledelse og 
kolleger om fastlæggelse og målsætning for trivselsfremmende tiltag. Deltage i ét årligt elevrådsmøde, 
hvor trivsel – herunder skolens antimobbestrategi – samt idéer til trivselsfremmende tiltag drøftes. 
Tiltagene evalueres årligt af teamkoordinatorer, AKT- vejleder, inklusionsvejledere og ledelse. 

https://motdanmark.dk/


 

Retningslinje for håndtering af mobning 
 

Alle bør kende til definition af mobning fra DCUM samt de 8 tegn på mobning man bør være 
opmærksom på. Derudover har det pædagogiske personale kendskab til ”Lov om undervisningsmiljø” 
 
 
Hvad gør vi, når mobning opdages?  
 

• Når mobning opdages, orienteres ledelsen straks og denne iværksætter midlertidige 
foranstaltninger 

• Senest 10 dage efter at mobningen er opdaget, udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen 
en handlingsplan for at stoppe mobningen. 

• Ledelsen informerer forældre og eleven om klageadgang. En elev eller dennes forældre kan 
klage, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig 
reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af 
mobning eller lignende. Klagen skal være begrundet. Klagen indgives til skolen, som 
videresender denne samt en redegørelse for processen til skolechefen. 

• Der indkaldes til møde med mobbeofferet og dennes forældre i samarbejde med ledelse eller 
ressourceperson, hvor sagen belyses. 

• Der indkaldes til møde med mobberen og dennes forældre sammen med ledelse og/eller 
ressourceperson for at stoppe mobningen. Eventuelle sanktioner afklares med ledelsen. 

• Der afholdes klassemøde, hvor medløbere og klassen involveres i håndtering af mobning og i 
fællesskab ændre strategi i forhold til fremtidig adfærd og kultur i klassen. AKT lærer/ 
inklusionsvejleder inddrages 

• Psykolog og andre relevante ressourcepersoner kan inddrages. 
 

 

http://dcum.dk/media/2219/8tegn2018.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636

