Værdiregelsæt og
Antimobbestrategi for:
Marjatta Special-skole
Skriv skolens navn

Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde
skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige arbejde med at
etablere et godt psykisk undervisningsmiljø og sikre høj trivsel blandt eleverne.
Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et
værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel
på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, som skal målrette
skolens arbejde mod mobning.
Denne skabelon er målrettet skolens ledelse, bestyrelse og de valgte
undervisningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen, som har til opgave at udforme
værdiregelsættet og antimobbestrategien. DCUM opfordrer til, at alle med tilknytning
til skolen inddrages i processen, så værdiregelsættet og antimobbestrategien bliver et
fælles projekt.
En effektiv antimobbestrategi tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med et stærkt,
veldefineret og forankret værdiregelsæt. Værdiregelsættet og antimobbestrategien
hænger derfor uløseligt sammen.

Værdiregelsættet

Et værdiregelsæt sætter ord på skolens kerneværdier for god adfærd blandt ledelse,
personale og elever. Kerneværdierne beskriver, hvordan skolen aktivt arbejder med at
sikre et godt undervisningsmiljø, med fokus på elevernes trivsel og læring.

Antimobbestrategien
En antimobbestrategi giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning ved at beskrive, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i praksis.
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Refleksionsspørgsmål
om trivsel og fællesskaber
reflekter over trivsel og
fælleskabers rolle i jeres
Værdiregelsæt og Antimobbestrategi

Hvad forstår vi ved
begrebet “trivsel”?

Hvad gør vi for at fremme
trivslen på vores skole?

Hvad forstår vi ved
begrebet
“fællesskab”?
Hvad gør vi for at fremme
gode fællesskaber på vores
skole?
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Værdiregelsæt
Vedtaget d.:

Revideres d.:

13 dec. 2017

efterår 2019

Vision
Beskriv kort jeres fremtidige mål med dette værdiregelsæt

Sørge for at elever og lærere har det godt med hinanden og vi vedligeholder strategier der gør det rart at
være sammen.
Vi skal fremme venskab, godt kammeratskab, en god social tone, og elever, der selv kan hjælpe med at
løse konflikter.

Kerneværdier

Det forstår vi ved kerneværdien

Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god
adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Beskriv jeres forståelse af kerneværdierne.
Overvej hvad værdien skal fremme

Første værdi

Venlighed

Anden værdi

Respekt og anerkendelse

Tredje værdi

Værdighed

Fjerde værdi

Fokus på samspil mellem elever.

Femte værdi

Selvværd og selvtillid.

Venlighed som fremgangsmåde, for at give et
positivt aftryk på sine omgivelser.

Lære at respektere forskellighed. De skal
lære/overindlære strategier for at give hinanden
plads.

Så eleverne kan begå sig i samfundet. Værktøjer
så de kan gebærde sig udenfor Marjatta og her på
Marjatta.
At de kan gøre noget sammen. At de kontakter
hinanden og kan hjælpe hinanden og lege og
hygge sammen.

Selvværd - jeg er god nok.
Selvtillid - Jeg kan.
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Kerneværdier i praksis
Beskriv helt konkret, hvordan I vil implementere
jeres kerneværdier i praksis

Første værdi

At vi som lærere er et godt eksempel/rollemodel
for eleverne.
At vi fx hilser på hinanden med hånden. At vi
holder døren for hinanden etc.

Tag stilling til, hvem der har ansvaret for hvad under
hver kerneværdi

Ledelse
Personale

lærere og terapeuter.

Elever
Forældre

Anden værdi

At sætte ord på elevernes forskellige reaktioner.
Vi sætter ord på de svære situationer og
voldsom adfærd.
Lære at sige undskyld. At den voksne kan sige
undskyld for eleven når/hvis dette bliver for
svært.

Tredje værdi

At skifte beskidt tøj. Tørre sig om mund/næse.
Håndvask efter toiletbesøg. Spise pænt med
kniv og gaffel. Lære at kontakte andre folk på en
god måde. Lære at respektere andres grænser.

Ledelse
Personale

Lærere og terapeuter

Elever
Forældre

Ledelse
Personale

Lærere og terapeuter

Elever
Forældre

Fjerde værdi

Støtte eleverne i at lege sammen og andre ting
sammen. Støtte eleverne i at være kærester på en
god måde. Drama med fokus på samspil mellem
eleverne. Kat-kassen. Massage.
Samarbejdsøvelser. Rollelege. Beskrive en
adfærd ind i en historie hvor eleverne inddirekte
kan kende sig selv.
Femte værdi

Støtte eleverne i forhold til hvor de er.
Støtte eleverne endnu mere i det de har svært
ved.

Ledelse
Personale
Elever

Lærere og terapeuter. Massage - Marianne
Hoelgaard. Drama Sara Reppel Andersen.
Annerose Stokholm - Kat-kassen

Forældre:

Ledelse
Personale

Lærere og terapeuter.

Elever
Forældre
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Værdiregelsæt: overholdelse og forankring
Hvordan sikrer I, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?
Overvej måder, der kan gøre opmærksom på værdiregelsættet

Vi skriver de fem værdier på punktform, som skal hænge på lærerværelset og i klasserne. Lærerne finder
tid til at arbejde med de forskellige punkter løbende, så eleverne forstår hvad det drejer sig om og hvad
ordene betyder. Lærerne sørger for at forældrene får informationer om punkterne.

Hvordan sikrer I ejerskab omkring jeres værdiregelsæt blandt alle på skolen?
Overvej hvordan I inddrager hele skolen i udformningen og forankringen af værdiregelsættet

At vi tager det op på et lærermøde og der hænger plancher på lærerværelset samt i klasserne.
Orientering til de grupper/huse eleverne bor i/er tilknyttet og orientering til forældrene/plejefam.

Hvad gør I, hvis værdiregelsættet ikke overholdes?
Overvej handlinger, der kan tages i brug, hvis værdiregelsættet ikke overholdes

Der bliver lavet skriftlige og mundtlige 'kontrakter' med eleverne og møder derom, hvor man taler om
fremskridt og tilbagefald. Piktogrammer. Korte sociale historier, der beskriver ønsket adfærd. I særlige
tilfælde ugentlige møder med skolelederen.
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Antimobbestrategi
Gældende fra:

januar 2018

Revideres d.:

september 2019

Formål
Hvad er formålet med jeres antimobbestrategi?

At hjælpe eleverne til en god trivsel på skolen og dermed et godt læringsmiljø med mulighed for at den
enkelte kan udvikle sig personligt og i fælleskabet.

Målsætninger
Hvad er jeres målsætninger for antimobbestrategien? Beskriv 5 målsætninger

Målsætning 1

Det sociale fællesskab og den individuelle faglige og personlige udvikling hænger sammen.

Målsætning 2

Opmærksomhed på hinanden, plads til alle, tolerance.

Målsætning 3

At være i stand til at tage ansvar for fællesskabet og kunne være med til at løse konflikter.

Målsætning 4

At kunne bidrage til positive relationer i klassen/gruppen.

Målsætning 5

At alle har værdi og kan bidrage til fællesskabet.
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Begreber
Hvordan definerer I...
Mobning?

Når man overskrider andres grænser.

Digital mobning?

Vores MPA (medie-pædagogiske ansvarlige - gruppe) arbejder på at kortlægge hvad kan den enkelte
elev og hvad skal vi være opmærksomme på.

Forebyggelse
Hvad vil I gøre for at forebygge mobning på skolen ?
Beskriv hvad hver af følgende grupper kan gøre for at forebygge mobning

Ledelse

Være opmærksom, drøfte med lærerne, og bakke op omkring god kontakt mellem elever, lærere,
pædagoger og forældre.

Personale

Punkt på lærermøderne.
'Klassens time'.
Stoppe eleverne når de taler grimt eller gør uhensigtsmæssige ting ved hinanden.
Selv være et godt forbillede.
Informere hinanden om dårlige og gode eksempler.
Elever

Lære gode strategier i hverdagen, som kan overindlæres og bruges på sigt i svære situationer.

Forældre

Forældre lytter og spørger ind til situationen og opfordrer til, at deres eget barn er god kammerat.
Kontakter klasselæreren og/eller kontaktpædagogen hvis der er mistanke eller eleven fortæller noget
hjemme.
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Hvad vil I gøre for at forebygge digital mobning på skolen?
Beskriv hvad følgende grupper kan gøre for at forebygge digital mobning (mobning på nettet, sociale medier m.m.)

Ledelse

Er opmærksomme på MPA-gruppens arbejde og anbefalinger

Personale

Eleverne har ikke deres mobiltelefoner med på skolen.
Lærerne lytter til eleverne hvis de fortæller om digitale 'problemer'.
Lytter til kolleger, forældre eller andre der har set eller hørt 'noget'.

Elever

'Lære gode regler for hvad 'man' laver på de digitale medier.

Forældre

Er opmærksomme på hvad deres barn laver på digitale medier.

Har I udfordringer med mobning?
Hos DCUM er vi eksperter i børnefællesskaber, digital dannelse samt trivsel og
læring. Kontakt os og hør mere om de mange konsulentydelser vi tilbyder - også i
forhold til forebyggelse og bekæmpelse af mobning.

Se mere på www.dcum.dk
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Indgriben og genoprettelse
Hvordan griber I ind, hvis I oplever mobning eller digital mobning?
Beskriv helt konkret, hvad hver af de følgende grupper gør i tilfælde af mobning

Ledelse

Tager kontakt til de lærere, der har kendskabet til mobningen, mhp at klarlægge hvad det drejer sig om.

Personale

Lærerne der kender eleverne, ( evt. med kontaktpæd. fra gruppen/huset) har samtaler med den/de enkelte
elev/elever og gruppen/klassen for at få kendskab til situationen og for at eleverne i videst muligt omfang
kan være med at løse 'problemet'.
Lærerne drøfter de eventuelle mulige måder der udover samtaler, kan være løsningsmodel, det kan være
dramaøvelser, male/tegne, sociale historier, m.v.

Elever

Eleverne kan kontakte deres lærer, kontaktpæd. fra gruppen eller deres forældre og fortælle om mobning
de selv har oplevet eller set andre der er blevet mobbet.
Eleverne er bekendt med værdi-sættet og derfor er det vigtigt at der kan tales åbent om mobning og at
der også kan handles på det.

Hvem involverer I, hvis I oplever mobning eller digital mobning?
Beskriv hvem, udover de ovennævnte, der skal inddrages, hvis I opdager, at mobning finder sted.
F.eks. forældre, elevråd, ressourcepersoner, offentlige myndigheder eller andre instanser.
Overvej hvordan de skal indrages og i hvilket omfang

Det vil vi tage stilling til i situationen - forældrene er selvfølgelige, hvis de ikke allerede, som ovenfor
beskrevet, er med.
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Værdiregelsæt og antimobbestrategi: overholdelse og forankring
Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning og digital mobning?
Overvej tiltag, som ledelsen kan gøre for at styrke indsatsen mod mobning, f.eks. kompetenceudvikling blandt
personalet

Først og fremmest opmærksomhed i det daglige, styrkelse af fællesskabsfølelsen.
Tale åbent med forældrene, på lærermøderne, med eleverne, m.v.

Hvordan sikrer I, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på skolen?
Overvej hvordan I kan gøre opmærksom på og sikre forankring af antimobbestrategien

I alle klasseværelser og på lærerværelset hænger 'Værdiregelsættet' :
"Venner i trivsel".
- venlighed
- respekt og anerkendelse
- værdighed
- focus på samspil mellem elever
- selvværd og selvtillid
Der arbejdes i den daglige undervisning/skoledag ud fra disse parametre som er grundlæggende for
fællesskabet og dermed også den personlige udvikling.
Hvad gør I, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?
Overvej hvilke handlinger I kan tage i brug, hvis antimobbestrategien ikke overholdes

Så gør vi noget ved det!
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