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Ådalskolens principper for mobbepolitik. 
 
På Ådalskolen har alle elever ret til ikke at blive mobbet. Alle elever skal være trygge og 
glade for at komme i skole.  
 
Det er uacceptabelt at nogle børn mobber andre børn.  
Det ar de voksnes ansvar at ingen børn bliver moppet. 
Det er skolens opgave at laver indsats så ingen børn bliver mobbet. Det kan ske ved at 
arbejde med emnet i klasserne eller ved fælles emneuger. 
 
Elevrådet har arbejdet med emnet og har udarbejdet følgende: 
 
Hvad er mobning: 
 
Mobning er drilleri for alvor. Man kan blive ked af det. Man kan blive sur og irriterett, vred 
eller aggressiv. 
Man føler sig dårlig tilpas. 
Man kan blive mobbet elektronisk, f.eks.Facebook, sms, mms, chat, twitter, email, osv. 
Mobning kan være: at blive kaldt øgenavne, blive holdt udenfor, få ødelagt sine ting, blive 
truet til at gøre tingman ikke har lyst til, slå og sparke. 
 
Alle har et ansvar: 
 
Mobning er et fælles ansvar mellem forældre, lærere, pædagoger og elever. 
Man skal være med til at gøre en forskel ved at tage ansvar. 
 
4 gode råd: 
 
Du kan hjælpe ved at tale om mobning du ser. 
Fortælle om mobning du ser til en voksen, du er tæt på. 
Sige stop, når du ser mobning, og lade være med kun at kikke på. 
Lad være med at grine af den der mobbes. Grib ind og hjælp. 
 
Vi gider ikke mobning på vores skole. 
 
Trivselsregler for at være en god kammerat. 
Man skal have respekt for andre- være stille når andre taler. 
Sige til mobberen, hvis man oplever mobning.  
Kontakt voksne hvis man ser mobning. 
Respektere hinanden som man er. 
Ikke holde nogen udenfor. 
Man må ikke drille andre med deres tøj, ting, talemåde og hudfarve. 
Man skal lade andres ting være i fred. 
Man må ikke sparke, slå eller true andre. 
Man må ikke kalde andre ved øgenavne. 
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