Antimobbestrategi Skive College
På Skive College skal alle elever have de bedst mulige vilkår for udvikling og læring og alle skal have et godt
undervisningsmiljø. Det sikrer vi ved systematisk at arbejde med elevtrivsel, og bl.a. ved at forebygge og
bekæmpe mobning.

Hvad er mobning
Mobning er et socialt fænomen, som ekskluderer medlemmer af en gruppe. Mobning berøver et medlem af
gruppen værdighed. Mobningen kan både være fysisk og foregå via sociale/digitale medier.

Mobning
Alle har ret til at færdes i sikkerhed og i en god atmosfære på Skive College.
Alle medarbejdere og elever har derfor pligt til at gribe ind over for enhver form for mobning.

Mobning er:
-

Nedsættende tale om eller til andre. Undlad at tale ned til andre og lad være med at sladre og bagtale andre.
Upassende sprogbrug i tiltale. Tal altid pænt til andre. Hvis den anden part opfatter det, du siger, som alvorligt,

-

Enhver form for fysisk kontakt, som den anden part ikke er indstillet på .
Uretmæssig omgang med andres ejendele: Hvis du gemmer, ødelægger eller bruger andres ting, uden at du har

-

Udelukkelse af andre fra fagligt og socialt samvær.

er det underordnet, om du selv sagde det for sjov.
fået lov til det, betragtes det som mobning.

Du skal behandle andre, som du gerne vil have, at de behandler dig. Hvis du kommer til at mobbe nogen, har du pligt
til omgående at undskylde.
Det er en stærkt skærpende omstændighed, hvis mobning gentages eller foregår gennem længere tid.
Mobning kan - ud over ved personlig kontakt, sladder og bagtale - også foregå på internettet, fx på Facebook og andre
sociale medier - og via SMS o.l. Medierne er i den sammenhæng ligestillede med den fysiske verden, og vi tolererer
derfor ikke mobning her. Hvis du selv bliver mobbet, skal du gøre den anden part opmærksom på, at du ikke bryder dig
om det. Hvis det ikke omgående hjælper, skal du kontakte din kontaktlærer. Hvis din kontaktlærer ikke er til stede, skal
du kontakte en anden underviser - eller uddannelseslederen.
Hvis du oplever, at andre blive mobbet, har du pligt til at gribe ind eller kontakte en underviser eller en leder.

Hvis du ikke tager afstand fra mobning, er du selv med til at mobbe!

Hvis man føler sig mobbet skal man STRAKS gå til sin lærer/leder og fortælle om det.

Konsekvenser ved mobning

Skive College tolererer ikke mobning, hverken den direkte, eller den indirekte ved at ignorere en
kammerat. Skolen handler hurtigt og konsekvent ved information eller mistanke herom, både overfor
mobberen og tilskuere til mobning.

Konkrete handlinger
Hvis skolen konstaterer mobning, vil alle de involverede parter senest 10 arbejdsdage efter at der er
modtaget oplysninger om problemerne, dvs. elever, undervisere, personale, forældre og andre blive lyttet
til, inddraget og vi vil handle aktivt for at stoppe og forandre mobningen. Konstateret mobning kan
medføre bortvisning både af mobberen og tilskuere.

JF bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af 06.04.17 skal skolen have
antimobberegler herunder digital mobning.

