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Antimobbestrategi
Efter ændring af undervisningsmiljøloven marts 2017 skal efterskoler
offentliggøre en antimobbestrategi.
Fra skolens værdigrundlag:
Skolen for livet har at gøre med det at holde skole, ikke blot i kraft
af fag, men i kraft af den fælles hverdag, der på godt og ondt
udspiller sig mellem os. At holde skole i kraft af det konkrete møde
mennesker imellem. Ikke blot med uddannelse for øje, men med
dannelse for øje. Dannelse til at magte livet personligt, og som det
udspiller sig mellem os i fællesskab.
Endelig er det skolens opgave at skabe en hverdag, hvor eleverne
oplever skolen som deres andet hjem. Et sted præget af tryghed,
naturlighed, tillid, frihed og ansvar.
Som en følge af dette er det, og har det altid været, en meget vigtig del af
skolens liv at voksne og elever kommer tæt på hinanden i personlige
møder præget af tillid og tryghed, hvor trivsel er en naturlig del af samtalen
og et punkt for den voksnes opmærksomhed.
Mødet mellem mennesker kan give udfordringer, men en fordring på
Eriksminde vil altid være at respektere forskelligheden og glæde sig over
mangfoldigheden, så ethvert tilløb til mobning, forstået som
tilbagevendende udskilning, udstilning, forhånelse, ydmygelse, krænkelse
eller noget der minder om eller kan tolkes som sådan, vil altid blive påtalt.
Skolen vil næsten altid blive opmærksom på et problem i trivselssamtaler,
gennem skriftlige evalueringer, gennem henvendelser fra elever der er
bekymrede for andre elevers mistrivsel eller uhensigtsmæssige adfærd,
ved observationer i dagligdagen og i nogle tilfælde gennem henvendelse
fra forældre, og der vil straks blive indledt dialog mellem og samtaler med
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de involverede. Præcis hvordan problemet gribes an kan (og bør?) ikke
sættes i skema, men afhænger af situationen og de involverede. Dialogen
mellem de involverede, trivselslæreren og forstanderen fortsætter til der er
forståelse for og enighed om en vej ud af problemet..
Mennesker ved godt hvad der er rigtigt og forkert!
I alvorligere tilfælde vil forældre til mobberen blive inddraget med et krav
om at tage medansvar for at mobningen bringes til ophør og mobbeofrets
forældre orienteres og inddrages. Der udarbejdes og aftales en
handlingsplan som, på anmodning, kan gøres skriftlig.
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