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Høringssvar vedr. lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov
om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen.

SSP-Samrådet

SSP-Samrådet takker for muligheden for at kommentere konklusionerne i Epinions evaluering og perspektivering.
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Formand
Tlf.: 2325 8547
Benny.husted@skanderborg.dk

Vedr. Handlepligter
Generelt er det problematisk, hvis de involverede parter ikke kan fastsætte, om der er
tale om mobning og endvidere, at synet på mobning begrænser sig til et offer og krænkerperspektiv. Det hindrer både, at der kommer en intervenering i gang og der er risiko
for, at handleplanen bliver for snæver grundet det begrænsede mobbesyn.

Pernille Ødegaard Skovsted
Næstformand
Tlf.: 4053 3006
pede@gentofte.dk
www.ssp-samraadet.dk

SSP Samrådet oplever, at det er problematisk, at der mangler et blik for den kontekst
som mobningen foregår i. Et presset fællesskab kan gå over i mobbemønstre som påvirker klassens trivsel. Kontekstsynet skal ind i en hverdagspraksis, hvor alle parter så
tidligt som muligt arbejder for at genoprette begyndende mistrivsel. Det skal så tidligt
som muligt undersøges, hvad der er på spil mellem alle parter, ved at inddrage de implicerede og relevante faggrupper.

Skanderborg. d. 01.10.2020

Det er vigtigt at forældre og børn og unge inddrages så tidligt som muligt og at der arbejdes systematisk med en genoprettelse af en negativ udvikling og at der følges op for
at bryde de dysfunktionelle mønstre mellem børn.
Handleplanen bør være skriftlig og tilgås alle parter med en planlagt evaluering på indsatser og opfølgning.
Det mangelfulde mobbesyn og den manglende skriftlighed kan føre til et spændingsforhold mellem skole og hjemmet. Der kan være et behov for at skolen henter hjælp til neutralt kan sætte de nødvendige ord på problemstillingen så dette spændingsforhold mellem hjem og skole opløses. Det er også sandsynligt, at der er brug for hjælp til systematik
og skriftlighed.
Der er afgørende, at der insisteres på en inddragende og undersøgende dialog mellem
skolen og hjemmet og alle de involverede parter
Vedr. klagevejledning
Klagevejledningen bør fremgå på hjemmesider, orienteres om ved introduktionsmøder og
tidligt ved en forældrehenvendelse om problemer og mobning. Det signalerer åbenhed og
samarbejdsvillighed fra skolens side. Det modsatte kan opfattes som lukkethed og manglende samarbejdsvilje fra skolens side
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Vedr. Ungdomsuddannelserne
Der er et behov for et fokus på ungdomsuddannelserne, da mange unge kommer til at stå
alene og opfatter, at det er egen skyld, hvis de ikke kan passe ind. Det er både risici omkring kriminalitet og digitale krænkelser, der har behov for en målrettet opmærksomhed.

På vegne af SSP-Samrådet
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