TRIVSELSPOLITIK FOR ULSTRUP EFTERSKOLE

Alle har et medansvar for trivslen og det sociale miljø på efterskolen.
Vi accepterer ikke mobning af nogen art på efterskolen!
Vi er helt klar over, at det kan være svært for nogle at finde et ståsted blandt mange andre unge
mennesker, men dette må aldrig findes via mobning.
Skolens definition af mobning
Mobning er en eller flere individers systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et
sted, hvor denne er “tvunget” til at opholde sig.
Mobning er gentagne bevidste handlinger – fysiske/psykiske såvel som verbale/nonverbale – rettet mod
enkeltpersoner, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle.
For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: man kalder det ikke
mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. I arbejdet
med unge vil debatten om forskel på drilleri og mobning jævnligt blive sat på dagsordenen – også af de
unge selv, og det er her vigtigt, at vi vejleder dem i at kunne skelne mellem begreberne.
Aktiviteter mod mobning
Vi har et stort fokus på Ulstrup Efterskole Trivselspolitik, og i løbet af året deltager alle elever på
efterskolen i aktiviteter, der skal understøtte, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af køn og ‘hus’.
Disse aktiviteter betegnes ofte som “Fællesarrangementer” og kan betyde, at alt fra nogle timer til en hel
dag tages ud af det sædvanlige skema og bruges til f.eks. konkret samtale, gruppearbejde og øvelser omkr.
trivsel – eller til vidt forskellige aktiviteter som lege, film eller udendørsaktiviteter. Disse aktiviteter skal alle
styrke fællesskabsfølelsen i elevgruppen.
Hvis det alligevel skulle ske
Hvis en elev bliver mobbet eller ser eller hører andre blive det, er det vigtigt, at han/hun henvender sig til
en voksen/huslæreren og fortæller om det skete. Dette anses ikke for at sladre, men for at hjælpe med til
at bygge en god kultur op på skolen.
Hvis/når lærerne får kendskab til mobning, er han/hun forpligtet på at gribe ind.
Hvis forældre får kendskab til, at der foregår mobning på efterskolen, er det utroligt vigtigt, at de
henvender sig til deres barns huslærer og bringer denne viden videre, så der kan handles på den.
Hvad gør vi på efterskolen, hvis nu….
Kontaktlæreren tager en snak med den elev, der mobbes, sammen med den/de elever, der mobber
vedkommende. Gennem denne samtale forsøger alle at få sat en stopper for mobningen. Kontaktlæreren
følger op på sagen i de kommende hustimer og på lærermøder.

Hvis mobningen fortsætter eller bliver grov, tages mobberens fortsatte ophold på efterskolen op til
vurdering.
Forældrene til mobberen og den mobbede bliver underrettet om evt. episoder.

Rygepolitik
Skolen er røgfri
Nogle efterskoler vælger at bortvise elever for at ryge en cigaret, andre tillader rygning på skolen.
På Ulstrup Efterskole er skolen er røgfri, men vi vil ikke være rygeafvænning for elever. Så elever, der ryger når de
starter, må gå ud til en transformatorstation, et nærmere afgrænset område, og ryge enkeltvis. Kontaktlærerne
orienterer forældrene, hvis de ser en elev der ryger. Derfra er det forældrenes ansvar at gøre noget ved det. Skolen
tilbyder i løbet af efteråret rygestopkurser.

Opførsel
Opfør dig pænt
På Ulstrup Efterskole er vi mange der bor sammen, og vi forventer at du opfører dig ordentligt, så du ikke er til gene
for andre. Dette indebærer bl.a. at man kommer til timer og måltider, passer sine pligter og er høflig i omgangstonen
overfor andre.

Euforiserende stoffer
Brug og opbevaring af hash og andre euforiserende stoffer medfører bortvisning fra Ulstrup Efterskole. De test skolen
anvender, sporer ifølge producenten kun 1-2 døgn tilbage ved enkelt indtag og ved sporadisk brug 2-3 døgn.
En positiv test af den type Ulstrup Efterskole anvender betyder, at eleven enten har røget hash mens vedkommende
var på skolen eller har så stort forbrug i weekenderne, at Ulstrup Efterskole ikke finder at det er foreneligt med, at
være elev på Ulstrup Efterskole. En positiv test vil derfor medføre bortvisning fra Ulstrup Efterskole, uanset om eleven
ikke har røget mens han/hun var på skolen, men som følge af det store forbrug eleven måtte have i weekenderne.

Alkohol
Indtag og opbevaring af alkohol mens Ulstrup Efterskole har ansvaret for eleven kan medføre bortvisning.
Reglerne om opførsel, euforiserende stoffer og alkohol gælder også når eleven transporterer sig mellem Ulstrup
Efterskole og hjemmet/forældrene.

