Anti-Mobbepolitik
På Viby Gymnasium definerer vi mobning således:
Mobning er når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative
handlinger fra én eller flere personer. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.
Eksempler på mobning kan være:
• Vedvarende ondsindet drilleri mod én person.
• Udelukkelse fra fællesskabet.
• Grov form for bagtaleri.
• Trusler eller tvang.
• Rygtedannelse.
• Chikane.
• Vold.
Forebyggelse
Mobning er et socialt fænomen, som alle i og omkring skolen har et ansvar for at forebygge
og bekæmpe. Forebyggelse af mobning handler overordnet om at skabe en rummelig
skolekultur og et godt undervisningsmiljø på skolen med særligt fokus på det psykiske
undervisningsmiljø, primært hvordan eleverne trives socialt i skoletiden. Vi er alle forskellige
individer og man bør ikke blive generet for den man er. Det er vigtigt at få skabt en vi-følelse
på skolen og ikke mindst i den enkelte klasse.
På skolen forebygger vi mobning på følgende måder:
•
•
•
•
•

I forbindelse med introduktionen afsættes der tid til at præsentere skolens AntiMobbepolitik samt diskutere fælles spilleregler i klassen for samvær og omgangstone.
Debat om det gode undervisningsmiljø.
Debat om fælles holdninger til konfliktløsning.
Klasserådet og teamet er opmærksom på forebyggelse og bekæmpelse af mobning.
Skolen afholder årligt faglige temadage på tværs af klasser og årgange.

Bekæmpelse af mobning
Mobning opleves som en svær og fastlåst situation, som det er vigtigt, at de involverede
elever får mulighed for at tale om for at komme videre. Det gælder både den, der bliver
mobbet, den/de, der mobber og de passive tilskuere. Hvis der opstår mobning følges skolens
ordensreglement og desuden tager lærere, studievejledere og ledelse initiativ til følgende:
•
•
•

Samtale med den/de, der bliver mobbet.
Samtale med den/de, der mobber.
Samtale med de passive tilskuere / hele klassen.

I særlige tilfælde kan mobning resultere i karantæne eller bortvisning (jævnfør skolens
Studie- og ordensregler).

Mobning accepteres under ingen omstændigheder på Viby Gymnasium. Alle parter i skolen
skal deltage i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.
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