
 Antimobbestrategi på Vinderød Privatskole 

 

Målet med antimobbestrategienpå Vinderød Privatskole er at sikre, at skolens 
værdier nærvær, tryghed, respekt, ansvarlighed og forskellighed er tydelige i 
hverdagen, så alle på skolen trives og dermed har de bedste forudsætninger for at 
tage læring til sig og udvikle sig positivt. 

På Vinderød Privatskole ønsker vi en værdifuld skole og hvorder er fokus på at 
forebygge mobning ved at sætte handlinger på skolens værdier. Vi ønsker en 
dagligdagen,hvor samværsformen tilgodeser disse værdier. Skolens medarbejdere, 
herunder lærere, pædagoger og ledelse har været sammen om at beskrive 
handlingerne ud fra det, vi allerede gør på skolen samt det, vi gerne vil udvikle. Disse 
konkrete handlinger er beskrevet under hver værdi på forsiden af skolens 
hjemmeside. 

Overordnet set er skolens grundlæggende holdning, at mobning bedst forebygges 
ved at skabe bæredygtige fællesskaber og samhørighed. Dette gælder både i de 
enkelte klasser og i det store fællesskab på skolen. Derfor sikrer vi blandt meget 
andet, at ældre og yngre elever går sammen, når vi er på ture, hvor hele skolen 
deltager, at eleverne i 8.klasse byder de nye elever i 0. klasser velkommen med en 
rose, og at de små elever på samme måde tager afsked med 9.klasse, når de store 
elever forlader skolen.  

I de enkelte klasser laves der ved skoleårets start trivsels- og samværsaftaler, 
ligesom lærerne og pædagogerne jævnligt tager pulsen på trivslen. Der afholdes 
bl.a. klassemøder og pige/drengemøder, hvor også de svære emner tages op. Flere 
klasser arbejder med hele klassens sociale mål men der arbejdes også med den 
enkelte elevs sociale mål. Derudover er der fokus på den anerkendende tilgang til 
hinanden både hos børn og voksne, og eleverne øves i klasserne i at komme med 
positiv feedback. 

På Vinderød Privatskole samles elevernes mobiltelefon ind ved skoledagens start i 
1.- 8. klasse. Mobilen udleveres igen, når eleverne har fri. Dette er med til at skabe 
en større mulighed for eleverne for at være sammen om en fælles aktivitet i 
pauserne, også på tværs af klasserne. Eleverne i 9. klasse har udetilladelse og har 
derfor adgang til deres mobil-telefon i pauserne.  

Når et barn indskrives som elev på Vinderød Privatskole underskriver forældrene en 
samarbejdsaftale, hvor de tilkendegiver, at de er indforstået med skolens 
værdigrundlag, de gensidige forventninger, ordensreglementet og konsekvenserne, 
hvis der ikke handles i overensstemmelse med dette.  
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Hvis der er tilfælde, hvor ovenstående ikke respekteres, inddrages ledelsen. I 
samarbejde og gennem dialog med klasseteamet udarbejdes en handleplan for at 
komme mobningen til livs, og de nødvendige foranstaltninger iværksættes. 
Forældrene inddrages så tidligt som muligt i processen, og forældrene er en vigtig 
del af løsningen. 

På Vinderød Privatskole accepterer vi ikke mobning! 
Vi tror vi på, at du ikke mobber den, du har holdt i hånden på en skovtur, siddet 
ved siden af i bussen, talt med i skolegården, kender navnet på, har spillet bold 
med eller set optræde ved morgensamling. Derimod respekterer du denne person! 

 

 

 


