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Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 
Korup Skole 2017/2018 

 
Værdiregelsæt 

Vedtaget den: Revideres den: 
 

 

Vision 
Elevernes trivsel og tro på sig selv er afgørende for deres engagement, motivation og evne til at tilegne sig 
ny viden. Mobning og mistrivsel er medvirkende faktorer til at modvirke denne udvikling. Derfor er Korup 
Skoles aktive og kontinuerlige indsats mod mobning af afgørende betydning. Skolens antimobbestrategi 
tager afsæt i skolens kerneopgave, elevsyn samt inklusionsteamets arbejde. Derudover Odense 
Kommunes Børn-og Ungeforvaltnings politiske strategi for arbejdet med dannelse. 
Korup Skoles kerneopgave, som er formuleret af hele det pædagogiske personale i foråret 2014, er:  
 
Vi vil skabe et læringsrigt, trygt og relations-fremmende miljø, vi er stolte af. 
Det betyder at: 

- Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer 
- Vi bygger fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter 

 
På Korup Skole tror vi på, at alle elever deltager, så godt at de kan. Nogle skal støttes mere end andre. At 
skabe et inkluderende læringsfællesskab er en forudsætning for, at skolen lykkes. Vi arbejder ud fra, at 
alle elever lærer bedst, når de trives både personligt, socialt og fagligt. 
 
Med udgangspunkt i vores kerneopgaver samt elevsyn ønsker vi at værdsætte mangfoldighed og 
inkluderende læringsfællesskaber. Skolen skal være medvirkende til at danne den trygge og 
trivselsmæssige ramme omkring børn og unges forberedelse til at skabe sig en god tilværelse for livet. 
Skolen arbejder med såvel forebyggende som foregribende og indgribende tiltag. Skolen arbejder ud fra 
et helhedssyn omkring eleven, hvor sammenhæng mellem skole, hjem og fritid vægtes højt med det 
formål at styrke nedstående kerneværdier. Elevens ageren i forskellige arenaer giver mulighed for at 
forskellige kompetencer kan komme i spil og derigennem få succesoplevelser og styrke egen robusthed 
(musik, sport, klub m.m.) 

 
Kerneværdier        Det forstår vi ved kerneværdien 

1. Mangfoldighed 
 

Mangfoldighed handler om forskellighed, og at forskellighed er en ressource. 
Vi er alle forskellige og ved at acceptere hinandens forskelligheder øges 
elevernes sociale færdigheder. På den måde er elevernes forskelligheder en 
læringsbetingelse. Det er i dannelsesarbejdet, at vi lærer eleverne, at det er 
en fælles opgave at passe på hinanden og den verden, de er en del af. Når alle 
er forskellige er ingen anderledes. 
 
Med mangfoldighed vil vi fremme følgende for eleverne: 

- Respekt for hinanden og hinandens forskelligheder og holdninger. 
- Større tolerance overfor hinanden. 
- Mod til at sige fra overfor mobning. 
- Kende til egne styrker og svagheder. 
- Tro på sig selv og mod til at forfølge egne drømme. 
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2. Inkluderende 
læringsfællesskaber 

Inkluderende læringsfællesskaber handler om at skabe lige 
deltagelsesmuligheder for alle elever – både fysisk, socialt og fagligt. Det er en 
vision om en fremtid, hvor ingen skubbes ud af det forpligtende fællesskab, 
men hvor alle kan deltage og bidrage på forskellig måde. 
 
Med inkluderende læringsfælleskaber vil vi fremme følgende for eleverne: 

- Alle er en del af et fællesskab. 
- Skabe refleksioner over ansvar for sig selv, fællesskabet og den 

verden, de er en del af. Ansvar for aftaler samt egne handlinger og 
læring. 

- Styrke fællesskabsfølelsen gennem tålmodighed, anerkendelse og 
empati for hinanden. 

- Udvise hensyn ved at hjælpe hinanden. 

3. Samarbejde Samarbejde handler om at kunne løse opgaver i kommunikation med andre. 
Man overholder fælles aftaler og bidrager positivt til fællesskabet. Det er 
vigtigt at kunne skabe relationer og udvikle empati, og man vælger ikke en 
kammerat fra hverken i handling eller sprog. Man har medansvar for, at alle 
er en del af fællesskabet. Det handler ikke kun om, hvad vi laver, men også 
hvordan vi gør det.  

Med samarbejde vil vi fremme følgende for eleverne: 
- Bevare elevernes nysgerrighed og åbenhed overfor hinanden og 

verden.  
- Samarbejde med ledelsen, pædagogisk personale, forældre og elever 

om, hvordan vi skaber inkluderende læringsfællesskaber, hvor der er 
plads til alles forskellige interesser, kompetencer, styrker og 
udfordringer. 

- Korup Skoles og skolebestyrelsens grundværdi for skole-
hjemsamarbejdet er dialogbaseret samarbejde. 

 

Kerneværdier i praksis  
1. Mangfoldighed 
 
 

Ledelse 
 
Personale: 

- Der skal være plads til og accept af hinandens forskellighed i 
fællesskabet.  

- Vi kan rumme hinanden trods forskellighed. 
- Alle har ret til at være her og til at trives. 

Forældre:  
- Der skal være plads til alle. Forældre kan understøtte ved at tale godt 

og respektfuldt om andre børn. 
- At kende forskellige kompetencer – f.eks. ved musical. Her kommer 

forskellige ressourcer i spil. 
- At forskellige aktiviteter viser og gør, at man kan noget forskelligt, og 

at der er mange måder at lære på. 
Elever: 

2. Inkluderende 
læringsfællesskaber 

Ledelse: 
 
Personale: 

- Alle indgår i undervisningen uanset niveau. 
- IT-værktøjer bruges af alle, så ingen føler sig udstillet. 
- Gruppedannelser varieres, så man arbejder sammen med 

udgangspunkt i aktivitet og indhold. 
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- Undervisningen planlægges, så alle elevers ressourcer bliver tydelige i 
variationen af aktiviteter. 

Forældre: 
- Der differentieres. 
- At man som forældre tør sige til, hvis man oplever noget.  
- Man bliver hørt af lærerne. 

Elever 

3. Samarbejde Ledelse  
 
Personale 

- Guide og rådgive eleverne. Tillid til at voksne kan hjælpe ved 
samarbejdsvanskeligheder. 

- Det skal være trygt at deltage i et samarbejde. 
- Sætte ord på hvordan og hvornår vi arbejder med elevernes 

personlige og sociale udvikling.  
- Alle bruger digitale værktøjer – google apps. 
- Respekt for hinandens input og holdninger. 
- Relationsdannelse i fællesskabet er i fokus. 

Forældre: 
- Arbejde sammen med forskellige. 
- At respektere at lærerne sætter retning ved gruppe arbejde. Sådan er 

det også i fremtiden. 
- Man skal også være sammen med dem på holdet i fritiden også. Det 

er det samme. 
Elever: 

 
Værdiregelsæt: overholdelse og forankring: 
Hvordan sikrer vi, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen? 

- Ledelse, personale, elever og forældre inddrages i udarbejdelsen af antimobbestrategien. 
- Elevrådet laver one-liners til ophængning på skolen. 

 
Hvordan sikrer vi ejerskab omkring vores værdiregelsæt blandt alle på skolen? 

Ledelse/Personale: 
- At der sættes tid af til drøftelser blandt personalet.  
- At det er tilgængeligt på skolens hjemmeside. 
- Inddrager skolebestyrelsen. 
- Forventning til personalet om at bestemte temaer tages op på forældremøder. 
- Aktionslæring og co-teaching som redskab for personalet. 

Elever: 
- Ved at der arbejdes med det i elevrådet. 
- Klasserne inddrages i at lave en strategi i børnehøjde. 

Forældre: 
- Det indgår i informationsmaterialet ved skolestart. 
- Præsentation og drøftelser på forældremøder, evt. af skolebestyrelsesmedlemmer.  
- At alle ved, hvem og hvor de skal henvende sig, såfremt der opleves mobning. 
- Forældre er en del af processen i udarbejdelsen af antimobbestrategien. 

 
Hvad gør vi, hvis værdiregelsættet ikke overholdes? 

Ledelsen 
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Antimobbestrategi 
 

Gældende fra: 
 

Revideres den: 

 

Formål 
- At alle elever føler sig som en del af og værdifuld bidragyder til sociale og faglige 

læringsfællesskaber på Korup skole, hvor der er respekt om mangfoldighed og forskellighed. 
- At elevernes mange kompetencer og potentialer ses som værdifuld for fællesskaberne. 

 

Målsætninger: 
Målsætning  

- At der tages afsæt i et fælles sprog, når der arbejdes med trivsel.  

- At alle skolens brugere tager et medansvar for alle elevers trivsel. 

- At forskellige kompetencer ses som værdifuldt i læringsfællesskaber. 

 
Begreber: 
Hvordan definerer vi: 

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person fra én eller flere personer. 
Systematisk forfølgelse er negative fysiske og/eller psykiske handlinger, der gentager sig igen og igen. 
Det kan både udvise sig i vold eller manglende invitationer til fællesskabet – både konkret og via sociale 
medier. 
Mobning er et gruppefænomen, hvor ovenstående handlinger foregår i og omkring et gruppefællesskab. 
Mobning foregår dermed i sociale sammenhænge, hvor eleven ikke har mulighed for at trække sig. 

Digital mobning er en alvorlig form for mobning, der foregår via digitale medier på internettet eller via 
mobiltelefoner. 
Mobningen kan både ske helt offentligt eller skjult for offeret. Det materiale, som er lagt ud på nettet, 
kan meget hurtigt spredes til mange, og det kan være vanskeligt at slippe af med krænkende materiale 
grundet kopier, der lægges på nettet på ny. 
Ved digital mobning kan mobberne i høj grad være anonyme, og mobbeofret kan have svært ved at finde 
frem til afsender. Da digitale medier nærmest er blevet allemandseje, kan det medføre, at flere fristes til 
at mobbe, og at flere bliver ramt. 

 
Forebyggelse: 
Hvad vil vi gøre for at forebygge mobning på Korup Skole? 

Ledelse: 
- Anlægger en helhedsorienteret indsats for trivsel og mobning i skolen, hvor alle medarbejdere, 

elever og forældre involveres. Særligt elevrådet og skolebestyrelsen. 
- Ansvarlig for at elever på alle årgange sammen med det undervisende personale hvert år sætter 

mål for klassens fællesskab og trivsel. Sørger for, at målene løbende evalueres og justeres. 
- Sætter fokus på at der er fælles retningslinjer i personalegruppen for klasseledelse. Det skaber 

trygge læringsfællesskaber og sikrer, at eleverne har en fælles forståelse for, hvad god opførsel 
er – og hvordan man er sammen i et inkluderende læringsfællesskab 

- Sørge for at der løbende arbejdes med de fælles værdier, som skolen bygger på. Gennem fælles 
holdninger og adfærd kan der skabes og fastholdes en inkluderende skole- og klassekultur. 

- Har fokus på gode overgange fra dagtilbud til skole og fra børne- til ungemiljø, og på at værdier 
som mangfoldighed og inkluderende læringsfællesskaber italesættes i overgangen. 

- Prioriterer at der uddannes ressourcepersoner på skolen, der kan udbrede og forankre viden om 
mobning og digital dannelse, så personalet kan styrke trivslen og stoppe mobning. 
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Personale: 
- Arbejder ud fra et inkluderende børnesyn og det fællesskabsorienterede mobbesyn 

http://www.friformobberi.dk/article/om-mobning/content/mobningens-mekanismer-et-nyt-
mobbesyn  

- Understøtte de trygge fællesskaber blandt eleverne ved at have en anerkendende tilgang og 
sætte sig i deres sted.  

- Alle er gode rollemodeller og italesætter sprogbrug og kropssprog blandt de unge.  
- Alle årgange laver en social årsplan, hvor sociale mål for årgangen beskrives. 
- Der er trivselsuge for hele skolen. 
- Der laves legeaftaler for at sikre, at alle har nogen at lege med. 
- Ugentlige trivselstimer og klassemøder/klassens tid. Det er vigtigt at alle i teamet orienteres om, 

hvad der arbejdes med og aftales på disse møder. 
- Behovssamtaler med eleverne. 
- Alle årgange arbejder med udgangspunkt i det samme materiale, som støtter elevernes 

emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Suppleret med f.eks. ”trin for trin” og ”giraf- og 
ulvesprog” – NYT??? (PERSPEKT)  

- Organiserer undervisningen som f.eks. årgangsundervisning og med CL-strukturer, så elevernes 
samarbejde og trivsel understøttes, så alle har mulighed for at deltage aktivt, og så den enkelte 
elev bliver set, hørt og anerkendt. 

- Gruppedannelser laves med forskelligt fokus. 
- Eleverne er aktive deltagere i at sætte mål for klassens fællesskab og trivsel ved skolestart på alle 

årgange. 
- Ved enkelte elever laves særskilte sociale og faglige mål.  
- Sociale mål i elevplanen. 
- Der arbejdes med de personlige mål løbende gennem skoleåret. 
- Forældre får indsigt i årgangens faglige og sociale mål gennem MinUddannelse og til 

forældremøder. 
- Intern evaluering på baggrund af den nationale trivselsmåling i samarbejde med ledelse og 

skolens ressourceteam. 

Elever: 
- Elevrådet arbejder med mobning og trivsel som tema. 

Forældre: 
- Deltager i diverse arrangementer på skolen, så man får ansigt på hinanden. 
- Forældrerådet tager initiativ til at lave aftaler og regler omkring årgangens sociale liv og snakker 

med klassens forældre om antimobbestrategien. 
- Forældrene arbejder på forældremøderne omkring temaet trivsel og betydning af egen rolle og 

ansvar ift. det. 
- Forældreintra bruges til mindre dagligdagsinformationer. 
- Inddrage personalet ved større bekymringer omkring mobning, eller elever som opleves udenfor 

fællesskaberne. 
- Kommunikerer positivt og på en konstruktiv måde. Forældre er forbilleder og rollemodeller for 

deres børn. 
- Åben i tilgangen til elevernes venskaber og fællesskaber og forældre kan snakke sammen og 

udrede evt. misforståelser. 
- Taler positivt om andre elever og spørger lidt mere ind, så man ikke dømmer. 
- Tager aktiv del i handleplaner og opbakning af disse overfor eventuel mistrivsel og mobning. 
-  

 
Hvad vil vi gøre for at forebygge digital mobning på Korup Skole? 

Ledelse: 
- Sætter fokus på at personalet arbejder med digital dannelse og god digital opførsel.  

Personale 

http://www.friformobberi.dk/article/om-mobning/content/mobningens-mekanismer-et-nyt-mobbesyn
http://www.friformobberi.dk/article/om-mobning/content/mobningens-mekanismer-et-nyt-mobbesyn
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- Fokus på digital dannelse og god digital opførsel, så de lærer at begå sig sikker og etisk korrekt 
på de sociale medier 

- Der laves forløb om digital adfærd. 

Elever: 
- Der er forløb i undervisningen. 

Forældre: 
- Tal løbende med eget barn om brug af de sociale medier på en god respektfuld måde, så de 

undgår deling af krænkende beskeder og billeder. 
- Snak sammen i stedet for at sms – det skal forældrene også forklare deres børn. 
- Det digitale er et fælles ansvar for skole og forældre. 

 
Indgriben og genoprettelse: 
Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mobning eller digital mobning? 

Ledelse 

Personale: 
- Personalet handler aktivt, når der observeres at en elev, grupper eller årgange mistrives. I 

samarbejde med forældre, ledelse og eksterne samarbejdspartnere. 
- Efter grundig analyse af situationen aftales en handlingsplan, hvor der kan være følgende 

muligheder: 
- Inddragelse af vejleder, som kan vejlede og supervisere teamet omkring den enkelte 

situation. 
- Grundig snak med klassen. 
- Netværksmøder med fx sundhedsplejerske, skolepsykolog, sagsbehandler, 

inklusionsvejleder, personale, ledelse, forældre og evt. elev. 
- Aktionslæring og didaktiske samtaler (team og vejledere). 
- Indkaldelse til fælles forældremøde, hvor forældrene inddrages i at sætte mål for trivslen 

på årgangen. 

Elever: 
- Eleverne skal turde sige fra, når de oplever at klassekammerater udelukkes fra fællesskabet og 

oplever eksklusion og evt. mobning. 
- Eleverne skal turde sætte ord på, hvad de ser ved at være trygge i et fællesskab. 
- Med udgangspunkt i en tryg relation til personalet skal de turde tale åbent om det, de ser. 
- Kende til forskellige steder at kunne henvende sig – internt og eksternt (personale, ledelse, 

inklusionsvejledere, sundhedsplejerske, UUO-vejleder, relationer i fritiden (klubmedarbejdere, 
trænere eller andre). 

Forældre: 
- Ringe til hinanden som forældre. 
- Sparring hos læreren – hvad kan man gøre – nogen der står uden for konflikten. 
- Alle har et ansvar som voksen for fællesskabet. 
- Klare aftaler fra skolen om de værdier der er, så eleverne oplever, at det er det, der gælder. Det 

lærer de noget af. 
- Det er legalt at snakke om det og det giver følelsen af ikke at stå alene. 

 
Hvem involverer vi, hvis vi oplever mobning eller digital mobning? 

- Involverede parter, kontaktlærer/pædagog, forældre, ledelse, psykolog, sundhedsplejerske, 
familiebehandler. 

 

Værdiregelsæt og antimobbestrategi: overholdelse og forankring 
Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning og digital mobning? 

- Sørge for at alle på skolen kender og har bidraget til værdiregelsættet og antimobbestrategien, 
så de ved hvad vi arbejder ud fra, samt ved hvad de skal gøre, hvis der opstår mobning.  
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- Det er ligeledes vigtigt at eleverne ved, hvor de skal henvende, når de selv eller andre bliver 
mobbet. 

- Konkret handleplan for at stoppe mobningen i samarbejde med elever og forældre. 

 
Hvordan sikrer vi, at antimobbestrategien er synlig og kendt på skolen? 

- Hænger posters/plakater op på væggene så det er synligt for alle skolens brugere. 
- Laver antimobbe events. 
- Skrive en strategi sammen med eleverne i børnehøjde -  Efteråret 2018!! 
- Fortsat trivselsdage/uge for hele skolen. 
- 2-3 personaler har ansvaret for at brede dette ud til forældre, elever og personale – herefter er 

alle lige ansvarlige. 
- Klassekonferencer hvor der evalueres på trivsel med ledelse og ressourceteam. 
- Opbygning af skolens ressourceteam. (hvem henvender personalet sig til?). 
- Strategien skal ligge på hjemmesiden og udleveres til forældre. 
- Fast punkt på dagsordenen på forældremøder – udmelding fra skolebestyrelsen til 

forældrerådene, så det bliver nogenlunde ens i klasserne. 
- En fast dagsorden til august i alle klasser – antimobbestrategi. 

 
Hvad gør vi, hvis antimobbestrategien ikke overholdes? 

- Forældre: mødes og strategien tages op. 
- Personale: Holde hinanden op på det og hvis ikke det er nok indkaldes ledelsen. 

 


