
 

 

Mobbepolitik på Efterskolen Solbakken. 

 

 

Målsætning 

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri.  

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriterer vi at eleverne fra skoleårets start inddrages i 

arbejdet med at forebygge og eventuelt bekæmpe mobning. 

Hvad er mobning? 

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en 

enkelt eller flere personer. I en mobbesituation er partnerne ikke ligestillede. Mobning indbefatter også 

udefrysning og udelukkelse fra fællesskabet.  

Drilleri handler om noget helt andet. Her er alle parter enige om, at det er sjovt og parterne er ligestillede. 

Mobning kan i nogle tilfælde starte som godmodige drillerier, som tiltager og bliver mere og mere 

generende og ondskabsfuldt. 

Konflikter adskiller sig også fra mobning, idet partnerne er ligestillede. 

Mobning kan også vært ondskabsfuld sladder. Hvis snakken om en bestemt elev handler om at såre ham 

eller hende og sætte dem i et dårligt lys, er det også mobning. 

Forebyggende indsats mod mobning 

1. Personalet 

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedlandende kommentarer og bevidste udefrysninger. 

Allerede når vi oplever drillerier skal vi være opmærksomme og kommentere på det i passende omfang. Vi 

skal være sikre på, at de involverede parter har det fint med drillerierne. Vi skal sende et klart signal om, at 

det er okay at sige fra – også overfor det som opfattes af andre som drillerier. 

Vi skal appellere til eleverne om ikke at skabe kliker. Der er forskel på, at der vil være nogen, som vi helt 

naturligt har mere til fælles med end andre, og så til at danne en gruppe, hvor medlemskabet kun er for 

nogle få. 

Eleverne skal allerede ved formødet gøres bekendt med skolens mobbepolitik. Den skal gentages i 

introugen og der skal i nogle af årets første fællestimer arbejdes med emnet. 

Hvis en lærer konstaterer noget, som kan udvikle sig eller har udviklet sig til mobning, skal han/hun 

sammen med sin husmakker og eventuelt forstanderen tage en samtale med de involverede parter. Hvis 

mobningen fortsætter, aftales det videre forløb mellem huslærerne og forstander. 



Lav en tidsplan, så de involverede parter skal mødes igen for at se om aftalerne holder, og om det går 

bedre. 

 

2. Eleverne 

Det skal gøres klart for eleverne, at det er okay at man skal kunne sige fra overfor mobning og drilleri.  

Hvis man absolut skal tænke grimme ting om andre, skal de ord blive inde i hovedet. Ingen er interesserede 

i dine dumheder. 

Hvis en elev føler sig mobbet skal han/hun: 

- Fortæl det til din kontaktlærer eller en anden voksen. 

- Fortæl det til en af dine vener, hvis du selv synes det er svært at få sagt videre. 

- Fortæl det til dine forældre. 

Hvis eleverne oplever, at en anden bliver mobbet, er det vigtigt, at de tager ansvar og fortæller det videre 

til en voksen. Man må også meget gerne, hvis man kan, selv sige fra overfor mobberen. 

Men det er vigtigt at eleverne gøres klart, at de meget ofte ikke kan løse en mobbesitutation selv og at det 

IKKE er at stikke nogen, hvis de ikke behandler andre ordentligt. 

3. Hjemmet 

Det er meget vigtigt for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om kammeraterne. 

Det er lige så vigtigt, at forældrene bakker om skolens arbejde omkring elevernes relationer. 

Bliver man som forældre bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt at man tager 

kontakt til skolen, så problemets omfang kan afdækkes. 

Skulle det alligevel ske… 

Hvis en elev bliver mobbet er skolens voksne forpligtede til at gribe ind. 

I første omgang tager kontaktlæreren, eventuelt sammen med husmakker (og evt. forstander), en samtale 

med de involverede parter og aftaler vilkårene for den umiddelbare fremtid. Der aftales en opfølgende 

snak. 

Hjemmet skal informeres.  Uanset om man i første omgang informerer via telefonen, skal der skrives brev 

til hjemmet med beskrivelse af adfærd og de aftaler, som er indgået mellem os og eleven. 

Resten af lærerkollegiet skal informeres om situationen og de aftaler, som er lavet i den forbindelse. 

Stopper mobberen ikke sin adfærd, indkaldes forældrene til et møde med kontaktlærer og forstander. Der 

udarbejdes en handlingsplan for hvordan mobberen skal ændre sin adfærd. Igen skal forældrene 

informeres skriftligt. Det skal fremgå heraf hvilke eventuelle konsekvenser det kan have for eleven hvis 

hans/hendes adfærd ikke ændrer sig. 

Der kan ikke opstilles entydige, rigide regler for hvornår vi vil skride til eventuel udmeldelse af skolen i 

forbindelse med mobning. Der vil altid være individuelle hensyn at tage.  

 



 

 


