
 

Journalnummer 
Sagsid. 

Skovbrynet Skole 
Værebrovej 156, 2880 Bagsværd 
Telefon: 39 57 65 65, Fax: 39 57 65 89 
E-mail: skovbrynetskole@gladsaxe.dk 
 

 
 
 
 
 

 
Anti-mobbe-politik 
 
For at fremme trivslen på hele skolen og forhindre mobning arbejder skolen ud fra flg. 
 

• Skolens værdigrundlag 

• Skolebestyrelsens principper 

• Skole-hjem samarbejde 

• Elevernes undervisningsmiljøvurdering 

• Elevrådsarbejdet 

• Venskabsklasser  

• AKT  

• Klasseregler 
 
 
Handleplan for at forhindre mobning 
 
Når du bliver mobbet 
 

• Skal eleven fortælle det til sine forældre og eller en kammerat 

• Forældre har pligt til at henvende sig til skolen og deltage aktivt i konfliktløsningerne 

• Skal eleven sige det til en lærer 

• Skal klassekammeraterne sige til mobberen, at mobningen skal stoppes 

• Skal kontaktlæreren / AKT kontakte den mobbedes forældre 

• Skal kontaktlæreren / AKT kontakte mobberen og dennes forældre 

• Skal der tales om det iklassen sammen med en voksen 

• Skal skolen indkalde mobberen og dennes forældre til en samtale på skolen 
 
Når du som elev eller voksen oplever, ar der er nogen, der bliver mobbet 
 

• Skal du sige til mobberen, at det skal stoppe 

• Skal du have ekstra opmærksomhed på din venskabsklasse og dine primære venskabsele-
ver 

• Skal du gribe ind ved at sige det til en lærer / kontaktlærer 
 
Målet med Skovbrynets trivselspolitik er at tydeliggøre skolens og fritidsinstitutionernes fokus på at 
Skovbrynet skal være et rart sted at være. 
Det er vores målsætning, at på Skovbrynet Skole bruger lærere, pædagoger, forældre og elever 
redskaber til at forebygge og håndtere konfliktsituationer. 
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Skovbrynets trivselsstrategi for at undgå mobning: 
 
 
 
 

• Lærere og pædagoger bringer elevens stemme frem i klasserne. Vi ønsker at have 
fokus på elevens stemme, og anerkende alle børns følelser og oplevelser. 
 

• Den nationale trivselsmåling benyttes til at skabe mere fokus på elevens stemme 
og trivslen generelt i klassen. Årgangens medarbejdere mødes efterfølgende til 
klassekonferencer, hvor data fra trivselsmålingen analyseres og omsættes til triv-
selsfremmende aktiviteter i klasserne. 
 

• Vi arbejder struktureret og målrettet med at fremme elevers trivsel og det gode 
fællesskab; både som del af den almene undervisning, men også gennem mere 
strukturerede forløb.  
 

• Vi tilbyder 2 voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne og der aftales klasseaktivite-
ter, som alle skal deltage i. Regler og rammer drøftes og der afholdes løbende eva-
lueringer – med udgangspunkt i elevernes stemme. 
 

• 5. klasserne fungerer ligeledes som legepatrulje, hvilket betyder at de er opmærk-
somme på børn, der umiddelbart ikke har nogen af lege med. 
 

• Vi arbejder med legegrupper – både i frikvarterer og i det private. Alle forældre i 
indskolingen opfordres til at deltage. Dette skal sikre, at alle har nogle at lege med 
og dermed ikke føler sig udenfor fællesskabet. 
 

• Vi arbejder løbende med digital dannelse for at styrke vores elever i at agere sik-
kert og hensynsfuldt på de digitale medier.  
 

• Vi samarbejder med kontaktforældre om, hvordan forældrene og skolen kan bi-
drage til at styrke klassens trivsel. 

 


