
Skolens Støtteforening 

 

I 2013 blev skolens støtteforening stiftet. Dens primære mål er at støtte skolen økonomisk. Alle kan tegne 

et medlemskab i støtteforeningen til den beskedne pris af bare 50 kroner om året. Selvom alle forældre til 

skolens aktuelle elever per automatik er medlem, håber vi, at så mange som muligt vælger at betale 

bidraget, idet disse penge giver os lidt ekstra luft i budgettet til nogle ”sjove” ting med eleverne. 

Selvfølgelig håber vi, at alle forbliver i støtteforeningen efter deres børn har afsluttet deres skolegang hos 

os og derved fortsat støtter skolen. Ligeledes ville det være dejligt, hvis tidligere elever og skolens venner 

ville tegne et medlemskab! 

 

 

Vores strategi mod mobning 

 

Strategiens mål er… 

- At alle elever og forældre har det godt på skolen 

- At vi omgås hinanden respekt- og omsorgsfuld 

- At vi er villige til at indgå kompromisser  

- At der selvfølgelig ikke mobbes, hverken i den direkte daglige kontakt eller via sociale medier el. 

lign. 

 

Der er tale om mobning, hvis… 

- Den samme person helt systematisk bliver gjort til offer. 

- Der er tale om aggressiv optræden over en længere periode. 

- Offeret opfattes som underlegen og ikke er i stand til at hjælpe sig selv. 

- Mobberen udnytter sin sociale magtposition 

 

Vi forebygger mobning ved… 

- At behandle hinanden anerkendende og respektfuld. 

- At tage afsæt i den positive psykologi og fremme den enkelte elevs og medarbejders styrker. 

- I fællesskab at fastsætte regler og styrke fællesskabet. 

- At styrke fællesskabet igennem fællesaktiviteter hen over klasseskel og/eller sammen med 

forældrene, som er faste punkter i årsplanerne. 

- At takle udfordringer på en fair og tolerant måde. 

 

Det betyder i praksis… 

- Trivselsarbejde i klasserne. 



- Klasseture med klasselæreren. 

- Klasseaktiviteter med forældrene. 

- At der lægges vægt på skolens politikker vedr. børnefødselsdage (Se ”Kleines Færde-Schule-ABC”!) 

- Fælles aktiviteter på skolen (skolefester, fælles møder, fælles aktiviteter i frikvartererne, årlig 

lejrskole) 

- At SFOen i alle sammenhænge arbejder med socialt træning og i tæt samarbejde med skolen 

- At der gennemføres emnedage som led i projektet ”Lernen lernen”, hvor social læring står i fokus, 

eksempelvis: Hvordan forholder jeg mig i konflikter? Hvordan skal vores fællesskab se ud? 

- Tæt skole-hjem-samarbejde 

- Forældreaftener, hvor trivsel står i fokus: fx ”Adfærd i de sociale medier” 

- En konsekvent håndhævelse af mobiltelefonpolitikken. 

- Arbejde med mobningsproblematikken ved hjælp af film, romaner eller andre tekster/medier 

- Dagligt arbejde med vores skoleregler. 

 

Når der er mistanke om mobning… 

- Gøres alt for at undersøge dette og om nødvendigt at stoppe det omgående. Herefter iværksættes 

en koordineret indsats i samarbejde med forældre, PPR, lærerteamet og SSP, hvor det gøres helt 

klart for gruppen, at mobning ikke tolereres og i sidste ende kan resultere i en udskrivning af den 

eller de mobbende. 

- Grundlaget for denne proces er samtalen, hvor der grundlæggende skabes et forum, hvor alle skal 

høres. 

- Hvordan den enkelte sag i givet fald gribes an, kan variere meget, idet mobning har mange ansigter 

og dermed også kræver forskellige strategier. 


