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Beslutningskompetence:

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema:
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse orienteres status på klager ved den nationale
klageinstans mod mobning for skoleåret 2017-2018
Sagsfremstilling:
Den nationale klageinstans mod mobning trådte i kraft pr. 1. august 2017. Formålet med
klageindsatsen er, at kommunerne og institutionerne forebygger og bekæmper mobning og løser de
konkrete konflikter lokalt, og at påbud og sanktioner fra den nationale klageinstans derfor kun vil
blive bragt i anvendelse i yderste konsekvens. Målet er, at skolerne og kommunalbestyrelserne
bliver bedre til at bekæmpe mobning og tage fat om problemerne og løse dem lokalt på skolerne,
samt at alle elever i grundskolerne sikres en skolegang uden problemer med det psykiske
undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.
Den statslige klageindsats hører under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). I tilfælde
hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til
at håndtere en konkret mobbesag, indsendes klagen til skolen og forvaltningen. Byrådet har pr. 7.
september 2017 bemyndiget forvaltningen til at håndtere eventuelle klager vedrørende mobning.
Hvis forvaltningen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til Den Nationale
Klageinstans mod Mobning. Udvalget for skole og ungdomsuddannelser orienteres årligt om alle
klagesager vedrørende mobning og deres håndtering.
Forvaltningen har ved udgangen af skoleåret 2017-2018 ikke modtaget klager angående skolernes
håndtering af mobning.
Endvidere kan forvaltningen oplyse, at:


Alle Furesø Kommunes skoler har antimobbestrategier (flere skoler benytter betegnelsen
trivselsstrategi), som er i tråd med Undervisningsmiljøloven. Den enkelte skoles
antimobbestrategi/trivselsstrategi er tilgængeligt på skolens hjemmeside.



Såfremt forvaltningen modtager klager over mobning inddrages den relevante skoleleder i
håndteringen af klagesagen.



Skolerne har gode trivselsresultater og skolerne arbejder systematisk med forskellige
værktøjer til at håndterer mobning og sikre trivsel på skolerne.



Furesø Kommune er en af de kommuner på landsplan, hvor færrest elever oplever at blive
mobbet jf. en rapport fra TrygFonden og Børns Vilkår 2017, der med udgangspunkt i
Undervisningsministeriets årlige trivselsmåling kortlægger omfanget af mobning i landets
kommuner.

DCUM har, på deres hjemmeside, udarbejdet vejledningsmateriale til elever, forældre, lærere og
pædagogisk personale, skoleledere, skolebestyrelse, forvaltning og kommunalbestyrelse om,
hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndtering af en mobbesag (se link:
http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole).
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse:
Skolernes antimobbepolitik (eller trivselsstrategier) er alle formuleret i et samarbejde med
skolebestyrelserne og de lokale elevråd.
Lovgrundlag:
Undervisningsmiljøloven.
Det videre forløb:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelser tager sagen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 14-08-2018:
Taget til efterretning.
Bilag:

