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Værdiregelsæt og 
Antimobbestrategi for:

Skriv skolens navn

Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et 
værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt 
høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, som 
skal målrette skolens arbejde mod mobning. 

Værdiregelsættet og antimobbestrategien hænger derfor uløseligt sammen. 
DCUM mener, at en effektiv antimobbestrategi tager sit afsæt i og spiller ak-
tivt sammen med et stærkt, veldefineret og forankret sæt af kerneværdier, som 
tydeligt rammesætter kulturen samt den pædagogiske og didaktiske praksis på 
skolen.  

Denne skabelon er målrettet skolens bestyrelse, ledelse og de valgte undervis-
ningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen, som har til opgave at udforme værdi-
regelsættet og antimobbestrategien. DCUM opfordrer dog kraftigt til, at alle med 
tilknytning til skolen inddrages i processen, så værdiregelsættet og antimobbe-
strategien bliver en helstøbt indsats og et fælles projekt for hele skolen.

Værdiregelsættet
Et værdiregelsæt sætter ord på skolens kerneværdier for god adfærd blandt 
ledelse, personale og elever. Kerneværdierne beskriver, hvordan skolen aktivt 
arbejder med at sikre et godt undervisningsmiljø, med fokus på elevernes trivsel 
og læring. 

Antimobbestrategien
En antimobbestrategi giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning ved at 
beskrive, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i 
praksis. 

Denne skabelon er således et strategisk, pædagogisk værktøj, som målretter og 
styrker skolens daglige arbejde med at etablere et godt psykisk undervisningsmil-
jø og sikre høj trivsel blandt eleverne.  

Prøv at formulere jeres svar så konkret så muligt, så I kan implementere jeres 
værdier og tiltag i praksis på bedste vis. 
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refleksionspunkter
om trivsel og fællsesskaber 

reflekter over trivsel og 
fælleskabers rolle i jeres 

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi

hvad forstår vi ved 
begrebet “trivsel”?

hvad gør vi for at fremme 
trivslen på vores 

skole?

hvad forstår vi ved 
begrebet 

“fællesskab”?

hvad gør vi for at fremme 
gode fællesskaber på vores 

skole?
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Vision
Beskriv kort jeres fremtidige mål med dette værdiregelsæt

Vedtaget d.: Revideres d.:

Værdiregelsæt

Kerneværdier
Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god 
adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Det forstår vi ved kerneværdien
Beskriv jeres forståelse af kerneværdierne. 
Overvej hvad værdien skal fremme

Første værdi

Anden værdi

Tredje værdi

Fjerde værdi

Femte værdi
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Kerneværdier i praksis
Beskriv helt konkret hvordan I vil implementere 
jeres kerneværdier i praksis

Tag stilling til, hvem der har ansvaret for hvad under 
hver kerneværdi

Første værdi Ledelse:

Personale:

Elever:

Forældre:

Anden værdi Ledelse:

Personale:

Elever:

Forældre:

Tredje værdi Ledelse:

Personale:

Elever:

Forældre:

Fjerde værdi Ledelse:

Personale:

Elever:

Forældre:

Femte værdi Ledelse:

Personale:

Elever:

Forældre:
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Værdiregelsæt: overholdelse og forankring

Hvordan sikrer vi, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?
Overvej måder, der kan gøre opmærksom på værdiregelsættet

Hvad gør vi, hvis værdiregelsættet ikke overholdes?  
Overvej handlinger, der kan tages i brug, hvis værdiregelsættet ikke overholdes

Hvordan sikrer vi ejerskab omkring vores værdiregelsættet blandt alle på skolen? 
Overvej hvordan I inddrager hele skolen i udformningen og forankringen af  
værdiregelsættet 



6

Antimobbestrategi

Gældende fra: Revideres d.:

Formål
Hvad er formålet med jeres antimobbestrategi?

Målsætninger
Hvad er målsætningen for jeres antimobbestrategi? Beskriv 5 målsætninger

Målsætning 1

Målsætning 2

Målsætning 3

Målsætning 4

Målsætning 5
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Hvad forstår vi ved?

Mobning? 

Digital mobning?

Hvad vil vi på skolen gøre for at forebygge mobning? 
Beskriv hvad hver af følgende grupper kan gøre for at forebygge mobning

Ledelse

Personale

Elever

Forældre

Begreber

Forebyggelse
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Hvad vil vi på skolen gøre for at forebygge digital mobning? 
Beskriv hvad hver af følgende grupper kan gøre for at forebygge mobning på nettet

Ledelse

Personale

Elever

Forældre

Har I udfordringer med mobning?
DCUM har lavet en række materialer om mobning, digital mobning, 
krænkende billeddeling og børn og unges adfærd på nettet 

for materialer og mere information:

www.dcum.dk
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Hvem involverer vi, hvis vi oplever mobning eller digital mobning? 
Beskriv hvem, udover de ovennævnte, der skal inddrages, hvis I opdager, at mobning finder sted.
F.eks. forældre, elevråd, ressourcepersoner, offentlige myndigheder eller andre instanser.
Overvej hvordan de skal indrages og i hvilket omfang

Indgriben og genoprettelse

Hvordan griber vi konkret ind, hvis vi oplever mobning eller digital mobning?
Beskriv helt konkret hvad hver følgende grupper gør i tilfælde af mobning

Ledelse Personale Elever
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Værdiregelsæt og antimobbestrategi: overholdelse og forankring

Hvordan kan ledelsen aktivt støtte op om arbejdet med at modvirke mobning og digital mobning?  
Overvej tiltag, som ledelsen kan starte op for at styrke indsatsen imod mobning, f.eks. kompetence-
udvikling blandt personalet

Hvordan sikrer vi, at antimobbestrategien er synligt og kendt af alle på skolen?
Overvej måder, der kan gøre opmærksom på og sikre forankring af antimobbestrategien 

Hvad gør vi, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?  
Overvej handlinger, der kan tages i brug, hvis antimobbestrategien ikke overholdes
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	undefined_2: * At alle ved hvem de kan henvende sig til, hvis de oplever at blive drillet uden selv at kunne sige fra. At vi har faste emner på elevrådsmøderne og 'trivselsdagsordnen' er et fokusområde på de forskellige klassetrin.* At vi har et gensidigt respektfuldt samarbejde, hvor forældre føler sig som værdifulde ambassadører, der bliver hørt, hvis de henvender sig til skolen om mistrivsel hos eget barn. Ligeledes er der åbenhed og god dialog, hvis skolen har behov for at tale mobning og mistrivsel med forældrene.
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* At vi vægter morgensang, fællessamlinger og generelt dyrker fællesskabsfølelsen i vores daglige virke.* At vi har elevråd, skyggeordning, projektugeruger, fælles produktioner, skolefest for alle, legeaftaler mv.* At vi anvender anerkendende pædagogik.* At vi holder klassemøder med sociale temaer.* At vores værdier gøres levende gennem elevinvolvering.
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	Ledelse_3: Har det overordnede ansvar for alle elevers trivsel. Ledelsen skal orienteres og hjælper med at iværksætte en handleplan.Kontakter de respektive forældre, hvor vi oplyser om hændelsen og indbyder til et samarbejde om at finde en varig løsning.
	Personale_3: Alle i klasseteamet og evt afdelingen orienteres om hændelsen, hvordan den håndteres og hvad deres roller er.Samtale med alle parter. Løbende opfølgning og trivselsarbejde.Klassemøde hvor hændelsen og evt. sanktion italesættes.
	Elever_3: Der er en forventning om, at eleverne deltager aktivt og uselvisk i klassens trivselsarbejde.
	Overvej hvordan de skal indrages og i hvilket omfang: Som en selvfølge inddrages forældrene.Herudover kan følgende ressourcepersoner inddrages:
- klassens / elevens faglige team * SSP* 
	udvikling blandt personalet: *Ledelsen er synlig og deltagende i det almindelige trivselsarbejde, med det formål at erhverve sig et indblik i medarbejdernes professionelle kapacitet. *Ledelsen italesætter kompetenceudviklingsbehov ved den årlige medarbejder udviklings samtale. *Ledelsen har fokus på at skemalægge samarbejdstid. *Ledelsen er tydelig i kravet om indholdet i de professionelle læringsfællesskaber.*Ledelsen tydeliggør en forventning om, at der er et fælles ansvar for, at der foregår en  nødvendig overlevering ved overgangen fra skole til SFO og omvendt, således at elever der har været socialt udfordret hjælpes helhedsorienteret.
	Overvej måder der kan gøre opmærksom på og sikre forankring af antimobbestrategien: *Vi afholder en årlig trivselsdag, hvor det er elevrådet, der er arrangør.*Vi italesætter, så ofte som mulig, vores værdier og deres betydning i samarbejdet med elever og forældre.* Vi sørger for at antimobbestrategien er tilgængelig på vores hjemmeside.* Der arbejdes med trivsel i alle klasser.* Klassemøder indgår som et pædagogisk værktøj i trivselsarbejdet.
	Overvej handlinger der kan tages i brug hvis antimobbestrategien ikke overholdes: *Ledelsen inddrages som det første. *Sammen med ledelsen udarbejdes en handleplan. *Herefter skabes der rum for samtale med de involverede elever. *Forældrene kontaktes.*Forældrene orienteres om handleplanen og deres rolle og det vigtige samarbejde fremadrettet aftales. Det kan fx. være et møde med enkelte forældrepar eller fyraftensmøde for hele klassen eller drenge/pige- gruppen. * Der følges kontinuerligt op på hændelsen mellem elev, klassekoordinator, ledelse og forældre.
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