Værdiregelsæt og
antimobbestrategi for:
Skriv skolens navn

Ebeltoft Skole

Alle folkeskoler skal have et værdiregelsæt som en del af skolens regelsæt. Der
skal indgå en antimobbestrategi som del af værdiregelsættet.
Et værdiregelsæt er et dokument, der sætter ord på skolens kerneværdier og ikke
mindst beskriver, hvordan disse værdier bliver en aktiv del af hverdagen på sko
len. Dokumentet skal derfor være en pejling for god adfærd– både blandt perso
nale, ledelse og elever.
Antimobbestrategien giver fælles retningslinjer for arbejdet med mobning ved at
beskrive, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning.
I kan bruge denne skabelon til udarbejdelsen af skolens værdiregelsæt og anti
mobbestrategi.

Værdiregelsæt

Vedtaget d.:

November 2017

Revideres d.:

November 2020

Hvad er vores vision?
Hvor skal værdiregelsættet lede os hen?

Ebeltoft Skole er et læringssted med børne- og voksenfællesskaber, hvor trivsel, tillid og tydelighed er
fundamentet.
Vi udvikler det enkelte barns potentiale i et trygt læringsmiljø, der bygger på nysgerrighed, kreativitet og lysten
til at lære.
Vi samarbejder om faglighed og dannelse i en skole, hvor mangfoldighed og sammenhold er prioriteret højt.
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Beskriv skolens værdier
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem
der var med til arbejdet

Første værdi

Anden værdi

Tredje værdi

Det forstår vi ved værdien, og det
skal værdien fremme

Tillid, trivsel og tydelighed

Tydelige rammer/samværsregler, fokus på at trivsel
udmøntes forskelligt for de enkelte elever, forældrene
skal inddrages mere i trivsels arbejdet

Nysgerrighed, kreativitet og lysten til at
lære

Fastlagte temauger, teater, skoleskov, projekter uden
for huset, lejrskoler m.m.

Mangfoldighed og sammenhold

Skolefest, motionsdag, julemarked, venskabsklasser,
morgensamlinger, fagdage, synlig læring, samarbejde
på tværs af årgange, positive historier m.m.

Fjerde værdi

Femte værdi

Værdier i praksis
Tag stilling til hvem der har ansvar for hvad i forhold
til hver af skolens værdier

Første værdi

Anden værdi

Tredje værdi

Tillid, trivsel og tydelighed

Nysgerrighed, kreativitet og lysten til at
lære

Mangfoldighed og sammenhold

Skolens ledelse:
Skolens personale:
Elever:
Forældre:

Tydelige rammer/samværsregler
Trivsel for de enkelte elever
Forældrene skal inddrages

Skolens ledelse:
Skolens personale:
Elever:
Forældre:

Fastlagte temauger, teater,
skoleskov, projekter uden for
huset, lejrskoler m.m.

Skolens ledelse:
Skolens personale:
Elever:
Forældre:

Skolefest, motionsdag, julemarked,
venskabsklasser,
morgensamlinger, fagdage, synlig
læring, samarbejde på tværs af
årgange, positive historier m.m.

Fjerde værdi

Skolens ledelse:
Skolens personale:
Elever:
Forældre:

Femte værdi

Skolens ledelse:
Skolens personale:
Elever:
Forældre:
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Antimobbestrategi
Gældende fra:

November 2017

Revideres d.:

November 2020

Formål
Hvad er formålet med vores antimobbestrategi?

Vi ønsker at alle elever har et godt undervisningsmiljø med fokus på læring og trivsel.
Alle på skolen har et fælles ansvar for at reagere på og forebygge mobning. Antimobbestrategien
beskriver procedurer og handlinger, der skal anvendes i arbejdet mod mobning.

Begreber
Hvad forstår vi ved?
Trivsel?

Man trives, når man har gode venner og et godt sammenhold, hvor der er tryghed, tillid og respekt for
hinanden.
Mobning? Og hvordan adskiller det sig fra konflikter?

Man mobber, når man med en bevidst handling gennem længere tid sårer nogen fysisk eller psykisk.
En konflikt er typisk en uenighed, der kan løses gennem en samtale.
Digital mobning?

Digital mobning foregår på de sociale medier ved, at man sender grimme og sårende beskeder eller billeder
til en anden.

Forebyggelse
Hvad gør vi for at fremme elevernes generelle trivsel og modvirke mobning, herunder digital mobning?
Hvad gør skolens personale (fx skoleledelse, lærere, pædagoger, ressourcepersoner, SFO)

Vi snakker med børnene om god opførsel, opstiller trivsels- og klasseregler, arbejder med relationer og
sociale kompetencer og laver trivselsundersøgelser.
Hvordan inddrager vi eleverne?

Gennem klassesamtaler, klasseregler, temadage med fokus på trivsel.

Hvilken rolle har forældrene?

Forældrene skal være gode rollemodeller, der bakker op om skolens forventninger og klassens sociale liv,
deltager i klassearrangementer, klasseforældreråd og forældremøder.
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Hvordan sikrer vi at der er gode relationer mellem...
(Fx hvad gør hhv. skoleledelsen, skolens personale, elever, forældre og SFO)

Elever og personale

Eleverne

Vi praktiserer en anerkendende tilgang baseret på
åbenhed, tillid og gensidig respekt. Vi lytter til
eleverne.

Gennem sociale aktiviteter, gruppearbejde,
klassemøder, aftaler og regler,
klassearrangementer, elevrådsarbejde, legeaftaler
m.m.

Hvordan sikrer vi løbende at vi opdager mobning, digital mobning eller mistrivsel hos elever?
Beskriv gerne hvilken rolle skolens personale, ledelse, forældre, ressourcepersoner og elever har i dette
arbejde

Det vigtigste er, at der er indbyrdes tillid i relationerne mellem elever, forældre og personale. herunder også, at
alle henvendelser tages alvorligt.
Vigtige faktorer/fora til at opdage mobning: klassetrivsel.dk, skole/hjemsamtaler, elevsamtaler, klassemøder,
observationer i klassen/pauserne, forældreråd, tryg og god kommunikation elev/voksen og skole/hjem.

Indgriben og genoprettelse
Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos en eller flere elever?
Hvis vi konstaterer mobning, vil vi gøre følgende:
- samtale med offer/ofre
- samtale med mobber/mobbere
- inddragelse af forældre
- overvejelse om inddragelse af klasse/gruppe
- overvejelse om inddragelse af andre: ledelse, SFR, PPR ..
- opfølgning ved samtaler med elever, forældre, klasse/gruppe

Hvordan håndterer vi problemer i relationen mellem…
(Fx hvad gør hhv. skoleledelsen, skolens personale, elever, forældre og SFO)

Elever og personale

Eleverne

Problemstillingen tages op i klasseteamet. Her
vurderes behovet for en samtale elev/lærer og evt.
inddragelse af forældre og/eller ledelsen.

Følgende muligheder vurderes: samtale med
eleverne enkeltvis og efterfølgende sammen,
klassemøde, elevsamtaler, inddragelse af forældre,
inddragelse af ledelsen.

Hvad gør vi helt konkret, hvis vi konstaterer mobning eller digital mobning?
Over for de
involverede elever?

Tillidsfuld samtale
med eleven/eleverne
enkeltvis/i grupper/i
klassen i forhold til
problemstillingen.

Overfor resten af
klassen/gruppen?

Fornøden information
i forhold til forståelsen
af situationen.

Hvordan inddrager
vi forældrene?

Der ringes eller
skrives til de
implicerede elevers
forældre.
Evt. møde afhængig
af problemets omfang.

I medarbejder
gruppen

Informerer/kontakter
alle medarbejdere i
klassen.
Information til
ledelsen.

I skoleledelsen

Ledelsen informeres
om problemstillingen
og hvordan det videre
forløb bliver.
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Ledelsens rolle
Hvordan sikrer ledelsen, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at arbejde med trivsel
og modvirke mobning, herunder digital mobning?
Lærere og pædagoger er igennem deres uddannelse uddannede i at arbejde med børns udvikling og børns
reaktionsmønstre.
Vi bruger værktøjet www.klassetrivsel.dk, som skal bruges i alle klasser mindst èn gang om året. Det er muligt
at få hjælp til arbejdet med klassens trivsel fra PLC.

Hvordan sikrer ledelsen et godt samarbejde mellem skole og SFO omkring elevernes trivsel?
Pædagogerne varetager det meste af den understøttende undervisning i indskolingen, og der foregår således
et tæt samarbejde lærere og pædagoger imellem omkring elevernes trivsel og læring.
Erfaringer fra undervisningen, såvel som SFO tiden, formidles til hinanden på klasseteammødet.
Det bør også overvejes, om relevant information, med tilladelse fra forældre, skal tilgå andre f.eks. juniorklub.

Værdiregelsæt og antimobbestrategi: overholdelse og forankring
Hvad gør vi, hvis værdiregelsættet og antimobbestrategien ikke overholdes:
Hvem involveres hvornår og hvordan

Alle på Ebeltoft Skole har et fælles ansvar for at reagere på og forebygge mobning. Alle har derfor også et
ansvar for at gøre opmærksom på, hvis regelsættet og startegien ikke følges.
I sidste ende kan ledelsen kontaktes.

Hvordan sikrer vi ejerskab til vores værdiregelsæt og antimobbestrategi blandt elever,
forældre, personale og ledelse?
Regelsættet og strategien skal synliggøres gennem Intra og skolens hjemmeside.
Det er ved at praktisere de beskrevne handlinger, at såvel regelsættet som mobbestrategien får "liv" og alle får
ejerskab.
Begge dele evalueres hvert tredje år.
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