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På Tingstrup Skole er læringsmiljøet
kendetegnet ved at:
 Alle elever oplever sig set, hørt og forstået.
 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes ressourcer.

På Tingstrup Skole arbejder vi løbende på at
sikre god trivsel i skolen for alle elever
Vi er opmærksomme på:








at alle elever har ret til at være en del af fællesskabet
at vi har en omgangstone, som alle kan føle sig tilpas i.
at man skal blande sig, hvis man ser, at andre ikke har det
godt.
at eleverne skal møde respekt, hvis de fortæller de voksne, at
de ikke føler sig godt tilpas.
at have særlig fokus på nye elever og elever, der af en eller
anden grund har det svært.
at gribe ind straks, hvis der er tegn på mobning.

Klassens trivselsdag
Ved skoleårets start afholdes hvert år en trivselsdag, hvor man i de
enkelte klasser fokuserer på, hvordan man skaber et godt
læringsmiljø. Man kan f.eks. udarbejde samværsregler for klassen,
tale om omgangstone, adfærd m.v.

Hvad kan forældre gøre for at stoppe og
forebygge mobning?
Hvad enten dit barn mobber, bliver mobbet eller er tilskuer – er det
for alle en uacceptabel situation, der betyder dårligere trivsel og
læring.
 Vis tydeligt, at mobning er uacceptabelt. Grib ind i situationer
og giv børnene vejledning.
 Lyt til dit barn, når det fortæller om mobning og vis forståelse
for barnets følelser.
 Hvad enten dit barn er mobbeoffer eller mobber, har det brug
for hjælp til at komme ud af den kedelige rolle.
 Fokuser på mobning og ikke på barnet (undgå skyldfølelser).
 Vær opmærksom på, at det ikke er barnet, der er problemet. –
Det er mobningen, der er uacceptabel.

Kontakt barnets klasselærer
 Hvis I oplever problemer med jeres barns trivsel, er det vigtigt, at I
kontakter barnets klasselærer.
I kan som forældre være sikre på, at alle lærere og pædagoger på
Tingstrup skole vil sætte ind for at standse mobning eller en anden
dårlig adfærd

Lov om mobning
Folketinget vedtog i foråret 2002 ”Lov om undervisningsmiljø”.
Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt i skolen.

