Orienteringsbrev
Til børn og forældre i Halsnæs Kommunes folkeskoler
Der er kommet en ny lov på folkeskoleområdet.
Loven skærper skolens ansvar i sager om mobning.
Loven stiller krav om, at hver skole har en antimobbestrategi. Strategien skal både definere
hvad mobning er, hvordan skolen sætter ind overfor det, samt have særskilt fokus på digital
mobning.
Det nye er, at man som barn og forælder kan klage over skolens indsats i en sag om mobning.
Der er som en del af loven, nedsat en national klageinstans imod mobning.
Instansen skal i tilfælde af uenigheder mellem skole og familie vurdere sagen. Klageinstansen
kan i yderste tilfælde påbyde skolen at betale en bod, hvis ikke der arbejdes med at forhindre
mobning på skolen.
Hvad betyder det for jer?
Det betyder, at en henvendelse fra et barn eller forældre, der oplever mobning i skolen, altid
skal resultere i nogle bestemte handlinger fra skolen:
Skolen skal straks vurdere, om der er tale om mobning.
Skolen skal iværksætte her-og-nu tiltag for at standse mobning.
Skolen skal indenfor 10 dage præsentere barn og forældre for en handleplan, der har til formål
at gribe ind overfor mobning.
Det betyder også, at I som elever og forældre bliver inddraget i et samarbejde med skolen om at
løse problemerne.
Hvis man som barn og forældre ikke oplever, at henvendelsen bliver taget seriøst, at skolen ikke
har en plan mod mobning eller at de aftaler, der er truffet, ikke bliver overholdt, så kan man
klage.
I første omgang skal man klage til skolens ledelse.
Ledelsen vurderer klagen, og hvis ikke skolelederen er enig med elev og forældre i klagens
indhold, så skal klagen videresendes til den nationale klageinstans.
Klageinstansen vurderer herefter klagen, og kan fx give en skole råd og vejledning i den
konkrete sag med henblik på en løsning.
Vi håber ikke, at det bliver nødvendigt at klage til den nationale klageinstans imod mobning. Men
det er vigtigt at kende både muligheder og rettigheder.
Alle i Halsnæs folkeskoler arbejder for, at alle elever skal trives i skolen.
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