Hvis du oplever mobning på Herning Gymnasium
Lavet med udgangspunkt i bek 1077 af 13/09/2017, §4, stk 2, litra b
Mobning accepteres ikke på Herning Gymnasium. Både elever og skolens personale forventes at gribe ind,
hvis de opdager eller bliver bekendt med mobning. Mobning forebygges i dagligdagen ved at arbejde aktivt
med at alle elever bliver en del af fællesskabet i klassen og på skolen.
Hvis du oplever mobning i timer, i frikvarterer eller på sociale medier, vil skolen gerne hjælpe dig. Vi
anbefaler at du:
 overvejer, om du kan sige fra, både over for mobning af dig selv og andre mennesker
 støtter den, du oplever bliver mobbet
 husker at overveje, om du skelner rigtigt mellem alvor og pjat
 henvender dig til en af dine lærere og forklarer din oplevelse til ham/hende. Det vil være fint, hvis
du i denne situation kan dokumentere mobningen, fx med en udskrift/et screen shot.
Hvis der er tale om en situation internt i klassen, drøfter teamlederen (kontaktlæreren) situationen og
mulige løsninger med klassens studievejleder og i alvorligere tilfælde uddannelseschefen for årgangen.
Teamlederen, evt. med støtte fra studievejleder og uddannelseschef, vil derefter prøve at løse situationen
sammen med klassen.
Hvis situationen er så alvorligt at den ikke kan løses internt i klassen, men ledelsen inddrages, skal der inden
ti dage skriftligt formuleres en handleplan. Planen sendes til alle berørte parter. Handlingsplanen skal
indeholde:
1. Et kort beskrivelse af konfliktsituationen
2. En beskrivelse af hvilke indsatser der gøres, og evt. delmål der sættes op
3. En beskrivelse af hvordan der følges op på indsatser og mål.
Hvis mobningen er på tværs af klasser og evt. årgange, drøfter teamlederen (kontaktlæreren) situationen
og mulige løsninger med den relevante uddannelseschef, og teamlederen hjælper dig evt. med at få
kontakt med ledelsen. Ledelsen vil herefter prøve at løse problemet sammen med både lærere og elever.
Her skal der også inden ti dage laves en skriftlig handleplan med de tre punkter der er nævnt ovenfor.

