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Definition af digital mobning
Digital mobning foregår via digitale medier på nettet eller via mobilen. Det
kan være krænkende billeder, videoer, tekster mm. der bliver lagt på nettet
eller sendt rundt med henblik på at mobbe, isolere eller udstøde en person
systematisk fra fællesskabet.
Strategi mod digital mobning
Da de sociale medier en en stor del af de fleste børns hverdag, er det vigtig
at elever, forældre og skole samarbejder om at der er en god adfærd på de
sociale medier.
Skolen
I skolen arbejder vi forebyggende med digital dannelse og god adfærd på
de sociale medier på alle årgange. Vi samtaler med eleverne om pænt/
grimt sprog på de sociale medier og benytter forskellige pædagogiske værktøjer hertil. Alle lærere skal arbejde med netetik og digital dannelse løbende
og det skal fremgå at deres sociale årsplan. Alle lærere eller pædagoger afholder fast klassemøder med fokus på trivslen og forbygger mobning.
Skolen accepter ikke mobning og den skal stoppes hurtigt muligt, hvis den
finder sted. Mobning er alles ansvar, og derfor stiller vi forventninger og
krav til både elever og forældre.
Når eleverne benytter de sociale medier i skolen forventer vi at de:
-

Tager ansvar for det de skriver/ for deres handlinger

-

At de tænker sig om før de deler, da nettet ”husker” ting for altid

-

At de udviser respekt for den enkeltes privatliv
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-

At de ved at det er ulovligt at dele billeder mm, hvis man ikke udtrykkeligt har fået lov. Herunder at man på ingen måde tager billeder/
filmer nogen der er helt eller delvist afklædte og at man ikke tager
billeder/ film af elever i uheldige/ pinlige eller ulykkelige situationer.

-

Skolen griber ind hvis vi oplever mobning eller får en henvendelse
omkring mobning. Herefter træder der en handleplan i gang for at få
mobningen stoppet. Skolens ledelse og AKT vejleder involveres i samarbejde med klassens lærere. Klassens forældre og elever informeres
om tiltag.

Forventninger til forældre
Vi forventer, at forældrene taler med deres børn om pænt sprog og god adfærd på mobilen og nettet. Vi forventer yderligere, at forældrene kommer
og siger til skolen, hvis de kender til mobning blandt skolens elever eller hører og ser noget som ikke er okay adfærd. Endvidere at forældrene selv er
rollemodeller overfor deres børn og har en god adfærd på de sociale medier.
Til sidst forventes det, at forældrene bakker skolen op i arbejdet med at forebygge og stoppe mobning.
Forventninger til elever
At eleverne respekterer og opfører sig pænt/ har et pænt sprog på de sociale medier. Det betyder, at man kun skriver pænt til hinanden.
At eleverne kommer og fortæller de voksne, hvis de ser, hører eller oplever
digital mobning eller lign. mellem skolens elever.
At de ikke deler billeder/ videoer og ikke tager billeder/ videoer af hinanden
uden tilladelse.
At de deltager aktivt i skolens forbyggende arbejde mod digital mobning
hvor der vægtes og arbejdes med trivsel og fællesskab.

