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Trivselsarbejdet på Rønne Privatskole 

 

Rønne Privatskoles handleplan ved 

Digital mistrivsel 
Digital mistrivsel er, hvis en elev føler sig hængt ud på nettet, modtager ubehagelig materiale eller på anden måde oplever 

ubehag ved de digitale medier.  

Hvad kan være tegn på digital mistrivsel: 

 at en elev siger, at hun/han er i digital mistrivsel. 

 at andre fortæller, at en elev er i digital mistrivsel. 

 at en lærer/pædagog observerer digitale mobbende hændelser/situationer. 

 at forældre orienterer om et barn i digital mistrivsel 

 

 

Nedenstående skal iværksættes (i det omfang det er relevant – andre tiltag kan også være relevante) 

 

Klasselærerens/ klasseteamets opgave: 

 Teamet sætter sig sammen og kortlægger problemets omfang og hvem der er implicerede – SFO deltager, hvis behov.. 

 Skoleledelsen informeres straks ved begrundet mistanke om digital mistrivsel – og holdes løbende orienteret. 

 Den tilknyttede voksne snakker med det barn der har oplevet ubehaget. Det er meget vigtigt, at fortælle de involverede, at 

digital mistrivsel aldrig accepteres. 

 Der tages kontakt til elevens forældre – og disse informeres herefter løbende. 

 Der tages så vidt muligt kontakt til afsenderen af det krænkende og dennes forældre. 

 Hvis det drejer sig om et klasserelateret problem afholdes et velstruktureret forældremøde. 

 Hvis det drejer sig om børn på tværs af klassegruppering indkaldes forældrene til de involverede børn til et velstruktereret 

møde. Skoleledelse deltager eventuelt. 

 Der laves fælles, forpligtende plan for, hvordan problemet løses.  

 Der følges op på om problemet er helt løst.  

 Der arbejdes efterfølgende med digital dannelse med hele børnegruppen – øget fokus 

 

 

 

Skolelederens opgave: 

 Kontakter straks klasseteamet ved viden om eventuel mistrivsel 

 Holder sig løbende orienteret om forløbet. 

 Deltager eventuelt i diverse møder. 

 Ansvar for at sagen afsluttes. 

 

 

 

Forældres opgave: 

 Skal straks informere klasseteamet eller ledelsen ved mistanke om mistrivsel – både omhandlende eget og andre børn 

 Det er forældrenes opgave at være opfølgende og deltagende i løsningen af problematikken – både for eget og andre børn. 

 Skal løbende informere klasseteamet om relevant information. 

 

 

 

SFO/klub opgave: 

 Melder straks til klasseteamet ved mistanke om mistrivsel 

 Deltager aktivt i løsning af problemet sammen med klasseteamet 

 

 


