Roskilde Handelsskoles politik mod mobning
Formålet med denne politik mod mobning er at bidrage til en organiseret og handlingsorienteret
indsats for social trivsel og modvirke mobning blandt eleverne.
Roskilde Handelsskole ønsker at sikre et godt undervisningsmiljø, der kan og vil håndtere sociale
problemstillinger på en kvalificeret og løsningsorienteret måde.
Det er skolens overordnede strategi bla at ”medvirke til vores elevers/kursisters succes og bidrage
til udviklingen af selvsikre mennesker med stor handelsfaglig viden…”.
I dette lys er en indsats mod mobning en væsentlig faktor.
Mobning er en enkeltpersons eller en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person. Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke
denne person fra fællesskabet
Mobning sker ved, at en person udpeges som anderledes og dermed ikke som en del af gruppen.
På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille,
slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.
Det er mobning, når andre ikke respekterer en person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:









at latterliggøre
at bruge nedladende øgenavne
at udstille en anden negativt
at sprede skadelige rygter
at udelukke den anden fra fællesskabet
at ignorere den anden ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
at true eller bruge fysisk vold den anden
at tage eller ødelægge den andens ting

Direkte mobning udføres verbalt eller fysisk. Indirekte mobning omfatter hovedsagelig rygtespredning, der isolerer offeret socialt, fordi det skader det status og omdømme.
Digital mobning (eller cyberchikane) er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på Internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på
nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til at det krænker tredjepart eller berører privatlivets
fred. Mobningen kan foregå via blogs, hjemmesider, netsamfund, email, SMS, MMS eller videoklip
som lægges ud på nettet.
Mobningen kan både ske helt offentligt eller skjult for offeret. Det materiale, som bliver lagt ud på
nettet, kan meget hurtigt spredes til mange. Det kan være meget vanskeligt at slippe af med krænkende materiale, fordi der kan være taget kopier, som efter fjernelse lægges på nettet et nyt sted.

Ved digital mobning kan mobberne i høj grad være anonyme, og ofret kan have meget svært ved
at finde frem til en afsender. Da de digitale medier nærmest er blevet allemandseje, kan det medføre at flere fristes til at mobbe, og at flere bliver ramt.
Både mobbere og ofre kan være i alle aldersgrupper og samfundsgrupper og begge køn. Seksuel
digital mobning, herunder revenge porn, rammer dog især kvinder.
Beskeder eller materiale kan blive delt i lang tid, før mobbeofferet begynder at føle sig mobbet og
pludselig finder videoer, blogindlæg eller lignende med personligt indhold om sig selv på youtube
eller blogs. Mobningen kan også foregå ved at materiale lægges ud på nettet i lukkede fora som fx
Facebook og Snapchat, hvor "venner" kan se det uploadede materiale.
Når man bliver mobbet digitalt, kan man få følelsen af, at man aldrig har fred. Selv hvis man slukker for sin mobil eller logger af Facebook, har man visheden om, at mobningen fortsætter. Den digitale mobning adskiller sig dermed også fra traditionel mobning ved, at man ikke kan søge tilflugt.
Det er Roskilde Handelsskoles politik
-

at alle henvendelser fra elever og forældre tages alvorligt – og at problemer ikke bagatelliseres
at lærere og medarbejderne skal være gode eksempler for eleverne
at der er fokus på den daglige omgangsform
at der er fokus på at eleverne får gode fællesoplevelser i klasserne, mellem klasserne og mellem afdelingerne
at eleverne ikke indgår i de samme grupper, når der er gruppearbejde

Konkrete procedurer
Når der opleves/er mistanke om mistrivsel forårsaget af mobning hos en elev indkaldes den pågældende af studievejlederen til en fortrolig samtale.
Konstateres at der er tale om mobning orienteres den relevante uddannelseschef skriftligt herom,
hvorefter der i samarbejde mellem uddannelseschef/-leder, studievejleder, kontaktlærer og ungdomskonsulent udarbejdes en konkret plan for håndteringen af problemet.
Handlingsplanen skal indeholde tiltag i forhold til den mobbede, til klassen, til forældrene og til det
relevante lærerteam.
Kan mobningen henføres til en konkret elev eller til en gruppe af elever kan der sanktioneres i lighed med andre overtrædelser af skolens ordensreglement – dvs advarsel, periodisk bortvisning
eller udmeldelse.
Status
Af resultaterne af den seneste elevundersøgelse fremgår at ca 88 % svarer, at de aldrig bliver
mobbet.

