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Baggrund og formål
Baggrunden
Jakobskolen er en kristen friskole, som bygger sin virksomhed på et kristent livs- og menneskesyn. Det
betyder, at vi betragter hinanden som Guds skabninger. På Jakobskolen ønsker vi at opbygge og nære et
miljø præget af rummelighed og gensidig respekt.

Hvad er formålet?
Formålet med Jakobskolens mobbepolitik er at værne omkring elevernes trivsel ved at beskrive den
konkrete forebyggelse af og indsats mod mobning.

Begrebsafklaring

Hvad forstår vi ved trivsel?
At alle, i fællesskabet, i gruppen og individuelt, har mulighed for og lyst til at udvikle sig følelsesmæssigt,
personlighedsmæssigt og fagligt i trygge rammer.

Hvad forstår vi ved mobning?
Mobning er et fællesskabsproblem. Vi skal ikke blot lede efter mobbeårsagen i de enkelte individer, men
kigge på det sociale klima i klassen og i skolen generelt.

Mobning er et gruppefænomen: Der kan godt foregå udstødelseshandlinger mellem enkeltpersoner, men
når det er mobning foregår disse handlinger i og omkring et gruppefællesskab.
Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter: Der er tale om et sæt store og mindre handlinger, der
i sin helhed signalerer, ”du er ikke med her”.
Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller de kan
være indirekte og udelukkende. Mobningen foregår i en social sammenhæng, som eleven ikke kan trække
sig fra.
Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger eller
udelukkes fra et socialt fællesskab.
Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede.

Hvad forstår vi ved drilleri?
Drilleri har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan
handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt.
Generende drilleri er, når drillerier mister karakter af tilfældighed, og magtbalancen mellem parterne
langsomt bliver forrykket. Dette kan være et vigtigt forvarsel om mobning.

Hvad forstår vi ved konflikter?
En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller
grupper. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige.
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Handleplan ved mobning

Hvad gør vi, hvis mobning forekommer?
● Den, der får kendskab til dårlig trivsel eller mobning, kontakter klasselæreren.
● Klasselæreren orienterer klassens team, som derefter aftaler, hvordan problemet gribes an. De

berørte forældre og ledelsen orienteres, og der føres samtale med de involverede elever og
forældre. Der indhentes evt. hjælp hos skolepsykologen.

● Er eleven også tilmeldt SFOKlub, inddrages de berørte pædagoger.
● Forældre til de berørte elever indkaldes til møde med ledelse og klassens team for sammen at

håndtere problemerne.
● Møder på klassen sammen med eleverne fortsætter, evt. med støtte fra ledelse eller

skolepsykologen. Både mobber og offer skal have hjælp og støtte.
● Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Bortvisning af en eller flere elever kan i

yderste konsekvens blive nødvendig.

Tiltag – Forebyggelse

Hvad gør vi konkret for at modvirke mobning?
● Arbejdet med elevernes sociale kompetencer prioriteres højt.
● Klassens team drøfter efter behov elevernes trivsel.
● Alle klasser arbejder i løbet af et skoleår med samværsregler.
● Ved de årlige samtaler mellem elev og lærer indgår altid et punkt om elevens trivsel og sociale

kompetenceudvikling.
● Det skal være helt legalt at kunne henvende sig til en voksen, hvis man føler sig mobbet.

Det betyder:
● Vi er opmærksomme over for "mobbesignaler".
● Vi lytter altid til elever, der giver udtryk for, at de er blevet mobbet.
● Mobberen og mobbeofferet skal tilbydes hjælp og støtte.
● Vi reagerer overfor mobning.
● Mobning bliver ikke tolereret på Jakobskolen, hverken mellem elever indbyrdes eller mellem lærer

og elev.

Værktøjer for elever:
● Sig STOP hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt.
● Undgå at lave kliker i pauserne dvs. lad være med at holde én udenfor.
● Hvis du tænker grimme ord om andre, skal de ikke siges højt.

Hvis du bliver mobbet, skal du:
● Fortælle det til de voksne på skolen.
● Fortælle det til en god ven, der kan sige det videre, hvis du selv synes, det er svært at få sagt.
● Fortælle det til de voksne derhjemme.

Hvis du ser en blive mobbet, skal du:
● Prøve at stoppe mobningen.
● Hente en voksen eller sige det til en voksen på skolen.
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