
 

Handlingsplan ifm. mobning og digital mobning.  

- Konflikten opdages typisk 
o Enten af studievejleder på baggrund af oplysninger fra involveret elev 
o Eller af trivselslærer på baggrund af samtaler med involverede elever eller øvrige 

klassekammerater 
- Studievejleder indkalder de involverede elever hver for sig til udredning af problematikken. I nogle 

tilfælde er rektor med til disse samtaler. Efterfølgende kontakter studievejlederen trivselslærerne for 
at koordinere indsatsen. 

- Trivselslærer snakker med involverede parter 
- Der indgås konkrete aftaler med involverede parter.   
- Der afholdes opfølgende samtaler om, hvorvidt indgåede aftaler er fulgt, og om konflikten er løst.  
 

- Denne handlingsplan gælder i princippet også ved digital mobning. Dog er der nogle tilføjelser til 
handlingsplanen, når det gælder digital krænkelse/mobning.  

 

- Rektor gør i starten af skoleåret alle klasser opmærksom på, at man skal undlade at dele 
billeder/materiale, hvis man er i tvivl om det er i orden.  

 
- Alle lærere er forpligtede til at gribe ind, hvis de oplever situationer, der indeholder billeddeling eller 

en elev henvender sig med et problem som handler om deling af billeder.  
 

- Ved henvendelse fra en elev skal læreren være opmærksom på, at der er indberetningspligt, når man 
er offentlig ansat. Dog skal hændelsen diskuteres med skolens ressourceperson, som i dette tilfælde er 
studievejlederen. I tæt samarbejde med ledelsen træffes beslutning om videre tiltag og forløb. Hvis 
man er i tvivl om, indholdet er strafbart eller ej, så skal politiet kontaktes.  

 
- Gode råd til læreren: - snak med eleven om hændelsen - anerkend at det materiale der ligger på nettet 

aldrig kan slettes helt, men der er hjælp at hente, og skolen vil gerne være behjælpelig. Dog skal 
læreren være opmærksom på, at hvis det bliver en politisag, så må intet slettes, førend politiet har 
givet lov. Derudover vil studievejleder og ledelse informere forældre og opfordre til samarbejde evt. 
også med skolepsykolog. 

 
- Gode råd til eleven: undlad at dele materiale, hvis du er er i tvivl, om det er i orden - stop billeddeling, 

hvis du selv modtager billeder med privat eller intimt indhold – tal med en voksen du har tillid til. Bed 
om hjælp til at håndtere situationen og dine tanker - studievejleder står til rådighed. Måske har du en 
ven eller veninde, som kan støtte dig i at søge hjælp. 

 

- Hvis både krænker og offer er elever på skolen, vil lærere, studievejledere og ledelse iværksætte tiltag 
til at få taget hånd om begge parter. Alt efter situationens alvor vil ressourcer som SSP, sociale 
myndigheder og forældre blive inddraget. 
 

- Skolen er opmærksom på, at der foreligger et stort og vigtigt arbejde efter en episode, så trivselslærere 
og studievejledere inddrages i et "efter-sluk-forløb", hvor fokus er på trivslen fremadrettet. 

 
 



- Steder der kan søges hjælp: hvis du er under 18 år – RedBarnet ”Slet Det” 
(http://redbarnet.dk/sletdet/). Kontakt politiet på 114, hvis du mener det er nødvendigt eller er i tvivl 
om, hvorvidt hændelsen er en straffelovsovertrædelse. Hvis du er over 18 år: kontakt 
offerrådgivningen på 50 89 34 74.  
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