
På Al-Irchad vil vi sammen 

bære,  

det lette og det svære.  

Vi skal sammen lære,  

det gamle og det kære,  

det nye og det nære.  

På Al-Irchad vil vi sammen 

være. 

Al-Irchad Skolen 

Fredericiavej 63 

3000 Helsingør 

 
Telefon: 49226100 

 
E-mail: irchad@post6.tele.dk 

 
Hjemmeside: 

https://www.al-irchadskolen.dk/  

 

 

Det prioriteres højt på skolen, at elever, forældre, 

og ansatte bliver inddraget i arbejdet med at 

skabe og sikre et trygt, tolerant og tillidsfuldt 

miljø og at give eleverne de rette redskaber, 

kompetencer og værdier, så tolerance, 

sammenhold og samhørighed er i fokus.  

 

 

Mobning kan tage mange former: 

 

Verbalt: at latterliggøre, blandt andet ved at 

bruge nedladende øgenavne, sårende 

bemærkninger eller at sprede skadelige rygter. 

 

Socialt: fx at andre vender øjne af eleven, 

hvisken, tavshed eller, at eleven bliver holdt uden 

for fællesskabet. 

 

Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting. 

 

Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til 

noget, usynliggjort i klassen eller udelukket fra at 

være med til aktiviteter. 

 

Fysisk: fx direkte forfølgelse eller at eleven bliver 

slået eller sparket. 

 

Digital mobning: fx at lægge eller dele 

krænkende eller diskriminerende tekst eller 

billeder på sociale medier. At udelukke bestemte 

personer fra sociale fora, fx en klassegruppe på 

Facebook, Snapchat mm. Eller, hvis en gruppe 

bevidst ignorerer eller kommer med negativ 

feedback på bestemte personers opslag. 

 

 

Du kan læse skolens handleplan og læse om 

skolens indsats med forebyggelse af 

mobning på skolens hjemmeside. 

https://www.al-irchadskolen.dk/


Forventninger til forældrene: 

 At der tydeligt tages afstand fra mobning. 

 At de er medansvarlige for, at skolen er et 

fællesskab, der er åbent for alle. 

 At de er opmærksomme på, at de selv er vigtige 

rollemodeller, som deres børn identificerer sig 

med, iagttager og lærer af.  

 At de løbende taler med deres barn om, hvordan 

man bruger de sociale medier på en god, 

ansvarsbevidst og respektfuld måde med henblik 

på at undgå deling af krænkende beskeder og 

billeder.  

 At være åbne overfor at tage en snak om 

trivselsmæssige problemer både over for hinanden 

og i forhold til skolen. 

 At de er opmærksomme og reagere på symptomer 

ved mistrivsel og at de inddrager lærere og 

ledelsen, hvis der er en bekymring for, at der 

foregår mobning, eller at der er børn, som står 

uden for fællesskaberne med de andre elever.  

 At de efterspørger en trivselspolitik eller et 

værdiregelsæt på skolen, hvis de ikke bliver 

informeret af skolen herom. At de i ord og 

handling er tydelige voksne og udviser respekt for 

andre mennesker og deres forskellighed fx omtale 

børn og voksne respektfuldt og være loyale over for 

skolen. 

    

Forventninger til eleverne: 

 At alle siger fra over for mobning. 

 At man inddrager lærere og kontoret ved den 

mindste mistanke om mobning. 

 At man forsøger at stoppe en slåskamp og løse 

konflikter. 

 At man trøster den, som bliver mobbet. 

 At der udvises respekt og tolerance for menneskers 

forskellighed; der skal være plads til alle i 

klassefællesskabet. 

 At ingen deler billeder eller videoer uden 

samtykke. 

 At ingen deler nøgenbilleder eller krænkende 

videoer uanset, om der har  været samtykke eller 

ej. 

 At alle opretholder en god tone, også på de sociale 

medier  og kun skriver noget, man også ville kunne 

sige ansigt til ansigt. 

Formål 
 
Alle på skolen skal have ret til at føle selvværd, værdighed 

og tryghed samt være respekteret af deres omgivelser. 

Derfor har alle et ansvar for aktivt at medvirke til god 

trivsel ved at være venlige, vise hensyn og omtanke samt 

vise respekt for skolens fællesskab. 

 

Formålet med at have en antimobbestrategi er, at skolen 

forebygger og bekæmper mobning (digitalt og på skolen) i 

videst muligt omfang og samtidig øger elevernes generelle 

trivsel og mulighed for deltagelse i et trygt læringsmiljø og 

tolerante fællesskaber på skolen og i fritiden, da dette er 

en forudsætning for læring og sund, personlig udvikling.  
 
Vision 
 
Elever på Al-Irchad Skolen skal leve op til skolens værdier, 

som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på 

skolen skal man have lige muligheder for en god skolegang 

i et trygt læringsmiljø med mange kammerater, hvor man 

kan udvikle en stærk, sund identitet med tro på sig selv og 

egne kompetencer, og hvor man kan lære at indgå i et 

produktivt samspil med andre, og derved tilegne og dele 

viden. På denne måde får eleverne mulighed for at udvikle 

deres potentialer og bidrage til fællesskabet. 

 

Alle skal lære - det er ikke nok at være:  

Vi vil opruste elevernes faglighed og stimulere deres lyst til 

livslang læring og til at videreuddanne sig. 

En aktiv del af samfundet:  

Vi skal danne og stimulere eleverne til at se sig selv som sociale 

individer i forpligtende fællesskaber, der er baseret på tillid, 

tolerance og samarbejde i en kompleks og globaliseret verden. 

Initiativrige:  

Vi vil bestræbe os på at udvikle elevernes erkendelse og 

kreativitet og fremme læringslysten, således at de opnår indsigt i 

eget potentiale og derved får mulighed for at reflektere, tage 

stilling og handle. 

Mangfoldighed:  

Hos os ses mangfoldighed som en styrke og inspiration, der 

fremmer gensidig tolerance og forståelse 

Trivsel:  

Vi stræber efter, at eleverne indgår i et positivt, udfordrende 

samspil med hinanden, der udvikler deres selvværd og selvvirke 

i trygge og meningsfyldte rammer. 

 

Vi skal sammen passe på vores børn: 

Børn er i alle sammenhænge de svage i 

samfundet, og derfor skal de beskyttes mest 

muligt ved bl.a. at sørge for, at de har trygge 

forhold både i hjemmet og på skolen. Er de 

ikke trygge og føler sig udsatte, bliver deres 

selvværd eksponeret, deres udvikling bremset 

og deres tilegnelse svækket. 

Med ændringen af loven om 

undervisningsmiljø og loven om folkeskolen er 

det blevet et krav for alle uddannelsessteder 

med grundskoleundervisning at fastsætte en 

anti-mobbestrategi, herunder om digital 

mobning.  

På Al-Irchad Skolen står vi fælles front mod 

mobning, fysisk som digital, og vi har 

udarbejdet en anti-mobbestrategi med afsæt i 

skolens værdiregelsæt, som skal forebygge og 

håndtere mobning i praksis. 

Antimobbestrategien tilstræber at være 

forebyggende ved, at vi bevidst arbejder 

med elevernes trivsel for at etablere sunde 

fællesskaber, hvor mobning har svært ved at 

opstå. 


