Procesdiagram til

elever og forældre – henvendelser

vedrørende mobning – klageadgang

Hvis du som elev oplever at du har det dårligt på din skole, eller oplever at andre elever har det dårligt, er det vigtigt, at du kontakter en lærer, pædagog eller lederen på skolen og fortæller om det.
Hvis du som forældre myndighedsindehaver oplever, at der er problemer med mobning på dit barns skole, så er det vigtigt at du kontakter en medarbejder på skolen.
I denne proces er det forskel på ”en henvendelse” og en ”klage.
CDS = Center for Dagtilbud og Skole, Næstved Kommune
Skolen reagerer
ikke på
henvendelsen.

Elev- og forældremyndighedsindehavere har nu mulighed for
at sende et udfyldt ”elev-klageskema til klageinstansen”
til DCUM, som skal videresende det til CDS/skolen (-eller
modsat).
Nej – IKKE MEDHOLD.
Skolen vurderer, at det IKKE
drejer sig om mobning.

Skolen har nu frihed til at
håndtere situationen på en
måde, som de finder
hensigtsmæssigt.

Hvis skolen kan opnå
enighed med dig/jer i denne
beslutning iværksættes
initiativer til at løse
problematikkerne.

Hvis henvendelsen kommer fra et barn eller
ung under 18 år har skolen pligt til at
underrette forældremyndighedsindehaverne
om henvendelsen.

Skolen vurderer om henvendelsen drejer sig om elevernes
psykiske undervisningsmiljø (herunder mobning), og om de er
enige i situationen.

Delvis ja –
DELVIS MEDHOLD.

CDS giver elev og
forældremyndigheds-indehaver
delvis medhold.

Ja – MEDHOLD.
(Eventuelle midlertidige foranstaltninger iværksættes
omgående).

I (elev og
forældremyndighedsindehaver) er enig i
planen.

Indenfor 10 arbejdsdage skal skolen
udarbejde en plan der beskriver, hvordan
de vil forsøge at standse mobningen.
I (den berørte elev og dennes
forældremyndighedsindehavere) SKAL
informeres om/inddrages i planen.

Plan og forslag værksættes.

I (elev og forældremyndigheds-indehaver) har nu mulighed for at sende et
udfyldt ”elev-klageskema til skolen” til CDS med én eller flere af
følgende begrundelse:
o

o
CDS giver jer (elev og
forældremyndigheds-indehaver)
IKKE medhold.

START. . . . .
Du laver en mundtlig eller skriftlig
henvendelse til en medarbejder på
skolen.

o

o

CDS giver elev og
forældremyndighedsindehaver medhold.

Hvis skolen ikke har en forebyggende antimobbestrategi, herunder en
strategi for håndtering af digital mobning, eller hvis den eksisterende
antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er
nødvendige for at standse mobningen, indtil handleplanen sættes i
værk.
Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført en handlingsplan på
baggrund af henvendelsen om mobning, eller handleplanen ikke er
tilstrækkelig.
Hvis skolen ikke har informeret elev og forældremyndighedsindehaver om, hvilke tiltag der er blevet vedtaget.

CDS behandler klagen.

CDS/Skolen skal nu vejlede jer (elev og forældremyndighedsindehaver) i muligheden for at udfylde ”Klageskema til klageinstans mod
mobning”. I kan enten aflevere det udfyldte skemaet til CDS/skolelederen, som så skal videresende en kopi til DCUM eller I kan sende
den udfyldte blanket direkte til DCUM, som så vil videresende til CDS.

Vejledninger og klageskemaer findes på DCUM.dk – den Nationale klageinstans mod mobning.
Kommunalbestyrelsen i Næstved kommune har delegeret kompetencen til at behandle klagesager til Center for Dagtilbud og Skole.
De steder hvor DCUM skriver ”skolen” i deres vejledninger om klageprocessen bør derfor stå CDS.

I (elev og forældremyndighedsindehaver) er uenig/utilfreds
med planen.

Citat fra UVM og KL: Loven åbner mulighed for, at elev og
forældremyndigheds-indehaver i stedet for en klage vælger at indbringe
beslutninger om mobning for kommunalbestyrelsen (CDS), jf.
folkeskolelovens § 45, stk. 2, hvis man er utilfreds med skolens
beslutning. Der er ikke nogen formel tidsfrist for kommunalbestyrelsens
behandling af sagen.
Muligheden er en parallel adgang til at få prøvet sin sag ved en egentlig
klage, som i sidste ende kan afgøres af DCUM.

Link til klageinstans-mod-mobning
hvor du kan finde vejledninger og
klageskemaer.
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