Haderslev Realskoles trivsels- og anti-mobbepolitik:
Som skole vil vi til stadighed have fokus på det enkelte barns tarv og trivsel. Alle børn har evner og
muligheder, og vores fælles opgave er til enhver tid at arbejde for at barnet trives så godt at dets evner og
muligheder udvikles bedst muligt.
Hvis en elev af en eller anden grund mistrives, er vedvarende ked af det, er udsat for hyppige drillerier eller
decideret mobning, forventes det at de der er vidner til det, reagerer på en til situationen passende måde:
- en elev der er i en sådan situation, kan altid henvende sig til en lærer, som så vil tage sig af det
videre forløb
- en kammerat der ser en elev blive mobbet, kan ligeledes henvende sig til en lærer
- forældre der ser et barn mistrives, kan også altid henvende sig til en lærer
- forældre kan henvende sig til hinanden for at hjælpe deres børn med at løse evt. konflikter
- den lærer der ser eller hører om en elev der mistrives, har en række muligheder for at agere.
Læreren kan:
- tage en samtale med den pågældende elev
- tage en samtale med evt. mobbere
- tage en samtale med de pågældendes forældre
- tage en samtale med klassen
- holde et klasseforældremøde
- involvere en af vore supervisionslærere i en supervision, en klassesamtale, et samarbejdsmøde, et
indsatsmøde, et forældremøde med de involverede børn og forældre, et klasseforældremøde eller
andet
- involvere klassens lærerteam og sammen med dem aftale det videre forløb
- involvere afdelingsteamet og sammen med dem aftale det videre forløb
- henvende sig til skolelederen eller viceskolelederen og sammen med ham aftale det videre
forløbandre foranstaltninger
Det forventes at læreren på en professionel og ordentlig måde vælger en eller flere af de nævnte
foranstaltninger, passende til situationen. Det eneste læreren ikke kan gøre, er ikke at gøre noget!

