
Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium 
”Vi ønsker en ånd, et miljø præget af samtaler hvor man opsøger og respekterer viden 
og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til og kritiserer andres argumenter. Det 
forudsætter gensidig tillid, opmærksomhed og fordomsfrihed. ” (Fra afsnittet Skolesyn 
og værdier på Christianshavns Gymnasiums hjemmeside, www.cg-gym.dk) 

At behandle hinanden med respekt er en grundlæggende værdi på Christianshavns Gymnasium. 
Denne værdi gennemsyrer vores skolesyn, vision og strategi for gymnasiet og er fuldstændig 
uforenelig med mobning. Vores antimobbestrategi er derfor forankret i vores værdisæt, som det 
udtrykkes adskillige steder på vores hjemmeside, bl.a. under et af vores strategiområder, 
fællesskab:  

”På CG er vi en broget skare. Vi passer på hinanden, vi tager hensyn og viser respekt 
for forskellighed – ligesom man gør i et godt samfund ... På CG opfordrer vi alle til at 
tage ansvar – elever såvel som ansatte. For deres skole, for deres liv og for samfundet 
omkring dem.”  

Vi lægger vægt på at elever og ansatte sammen udvikler et trygt fællesskab i klasserummet såvel 
som på hele gymnasiet og har fra starten af 1.g fokus på at opnå en god klasserumskultur i alle 
klasser såvel som på at fremme skole- og undervisningsaktiviteter der udvikler fællesskabsfølelsen.   

Mobning 
Mobning er en social proces der involverer flere parter – den der mobbes, dem der mobber, og 
dem der overværer mobning. På Christianshavns Gymnasium anvender vi Arbejdstilsynets 
definition af mobning: ”Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere 
tid – eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende 
handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende 
handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at 
forsvare sig effektivt imod dem."1 
 

I CG´s studie- og ordensregler omtales mobning, og rammerne ligger i naturlig forlængelse af 
undervisningsmiljøloven, kap. 1:  

 

Elever … i offentlig … undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at 
undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 
Undervisningsmiljøet på skoler … skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og 
læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.2 

 

Reglerne gælder også digital mobning – og i visse tilfælde også i elevernes fritid, nemlig når  

”deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier har haft direkte indflydelse på 
undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen”3. 
 

 
1 http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Mobning/Viden-om-mobning/Definition-af-
mobning 
 

2 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017 
3 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (nr. 1077 af 13/09/2017) 



Procedure i forbindelse med mobning 
1. Får en ansat kendskab til mobning, skal vedkommende agere senest inden for et par 

arbejdsdage dels ved at konfrontere mobberen og gøre klart at mobningsadfærden er 
uacceptabel, og dels ved at orientere klasseteamet, studievejleder og ledelsen.  
 

2. Ledelsen skal max én arbejdsdag efter en henvendelse vurdere situationen. Hvis ledelsen 
vurderer at der er tale om mobning, træffer ledelsen beslutning om hvem der skal facilitere 
den videre proces (ledelsen/studievejleder/teamkoordinator/lærerteam/faglærer/andre). 
 

3. Facilitator gennemfører en undersøgelse af sagen inden for 3 arbejdsdage efter 
henvendelsen om mobning.  
 

4. Facilitator lægger en handleplan, som iværksættes senest 10 arbejdsdage efter henvendelsen 
om mobning. 
 

5. Facilitator følger op på og evaluerer situationen. En repræsentant for skolens ledelse deltager 
i evalueringen. 

 
Klageadgang 
En elev (eller forældremyndighed, hvis eleven er under 18 år) kan indgive en begrundet klage til 
rektor over gymnasiets håndtering af en sag. Rektor vurderer om klageren skal have helt eller 
delvist medhold. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen samt 
begrundelsen for vurderingen til Dansk Center for Undervisningsmiljø.  
 

Ovenstående relaterer sig til Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 
LBK nr. 316 af 05/04/2017 
 

Vedtaget i Arbejdsmiljøudvalget og i CG’s bestyrelse, september 2017 


