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Sammenhæng/status:
Vi har i år særligt fokus på at implementere vores anti mobbestrategi hos det pædagogiske personale. Anti
mobbestrategien blev i 16 / 17 udarbejdet med skolebestyrelse, ledelse og inklusionsvejleder.

Mål:
Målet for årets udviklingsplan er overordnet at fastholde og udvikle den gode trivsel der er på Humlebæk Skole
Vores nye anti-mobbestrategi implementeres hos pædagogisk personale, elever og forældre

Tiltag:
- TOPI - de professionelles opsporing og undersøgelse af elevernes trivsel - 0. 3. årgang
- Skilsmissegruppe (- se film på http://www.frivilligcenter-helsingor.dk/selvhjaelp/trivsel-for-born)
- Sorggruppe
- Elevmæglerkorps på indskolingen i samarbejde med mediator Thomas Bloch
- Implementering af ny antimobbestrategi - pædagogisk lørdag med Stine Kaplan Jørgensen (forsker i mobning) herunder fokus på digital mobning
- Trivselskonferencer med opfølgning på trivselsmåling
- True North 7. årgang
- AKT team - fokus på interventioner i forhold til mobning
- Opfølgning på fravær 2 gange årligt (team får besked om opfølgning på elever med mere end 10% fravær)
- Implementering af nyt inkluderende læringsrum, som er indrettet til at kunne arbejde med aktiviteter der
understøtter særligt tilrettelagte programmer for elever med særlige behov.
- Fokus på anvendelige handleplaner til elever med særlige behov (LP - model)
- Fokus på det tværfaglige samarbejde - at se hele vejen rundt om barnet ved at involvere skole, fritidsliv, hjem
og forvaltning
- Værdiproces (ambition, dannelse og fællesskab
- samarbejde med UU om elever der ikke er uddannelsesparate

Tegn:
Årgange har strategi for intervention i forhold til at forebygge mobning samt at handle hvis der er mistanke om
mobning
Elever med særlige behov på indskolingen benytter sig af muligheden for at arbejde med adfærd og fokusering i
det inkluderende læringsrum

Evaluering:
Resultater fra TOPI
Resultater fra Trivselsmåling 2018
Konferencer på årgange hvor trivselsmåling gennemgås

