Etisk kodeks
Svendborg Gymnasiums etiske kodeks omhandler de retningslinjer, der gælder for brug af sociale
medier og billeddeling, og er et supplement til skolens studie-ordensregler.
Sanktioner
Brud på det etiske kodeks eller andre af skolens studie-ordensregler medfører sanktion (jvf. skolens
studie-ordensregler).
Mobning/chikane i skoletiden
Alle bør tænke over, hvad de skriver på de sociale medier. Hvis en elev føler sig krænket, bør personen
gøre opmærksom på, at hans/hendes grænser er blevet overskredet. Det er forskelligt, hvornår noget
opleves som chikane, og den enkelte er derfor nødt til at gøre opmærksom på, hvis man føler sig støt.
Alle bør opføre sig ordentligt, holde en god tone og respektere hinanden, og det er et fælles ansvar at
gøre opmærksom på det, hvis ikke det sker.
Humor
Der skal være plads til at lave sjov, men det skal være tydeligt, at det er en joke. Ens venner forstår
muligvis godt ens humor, men det er ikke sikkert andre gør. Det er derfor vigtigt at vurdere situationen
og tænke, før man skriver eller taler.
Uden for skoletid
Konflikter uden for skolen er som udgangspunkt ikke skolens ansvar, men kan dog være det afhængigt
af situationen, f.eks.adfærd på digitale medier. Hvis konflikten påvirker elevens skolegang, så er det
skolens ansvar at bidrage med en løsning på problemet og én af skolens sanktioner kan komme på
tale.
Der er altid mulighed for at henvende sig til ledelsen, hvis man føler sig krænket eller dårligt behandlet.
Deling af billeder og video
Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra
gymnasiet og de involverede, og må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende.
Dette gælder også i forbindelse med fester og cafeer.
Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage
samtaler med skolens personale uden samtykke.
Situationsfornemmelse og respekt
Man bør som udgangspunkt kun tage og dele billeder af dem, man kender. Hvis man tager billeder af
elever, skal man spørge om tilladelse og respektere svaret. Det må ikke være for at gøre grin med eller
håne andre. Man bør behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Man kan først vide, om den
anden part er indforstået med et oplæg eller billede, når man har fået samtykke. Hvis der hersker
nogen form for tvivl, så spørg
vedkommende.
”Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske
under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet
optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med
rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal således
være harmløse.” Kilde: Datatilsynet.
Skoletiden
Billeder taget på skolen må gerne deles, når der er givet accept fra skolen / de medvirkende.

”Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det
egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller
flere bestemte personer” Kilde: Datatilsynet
Dette kræver et respektforhold mellem fotograf og omgivelserne. Det forventes, at fotografen har
situationsfornemmelse, og tager hensyn til de personer, der portrætteres på billedet. Det er helt legalt at
sige fra, og fotografen skal respektere dette. Billeder der kan virke stødende eller nedgørende over for
modellen, må ikke deles. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal
man i første omgang henvende sig til fotografen. Hvis det er angående offentliggjorte billeder fra
skolens side, skal man henvende sig i administrationen.
Lærer/elev forhold
Billeder, der portrætterer en lærer, må som nævnt ikke deles uden samtykke.
Lærer og elever skal have indbyrdes respekt over for hinanden, og der skal være en god tone mellem
lærere og elever. Det er vigtigt, at lærere og elever er respektfulde og konstruktive ved kritik og ved
evalueringer.
Fester
Billeder fra DUSK fester må deles, hvis de portrætterede giver accept, og igen forventes det, at
fotografen overvejer situationen, og ikke deler billeder der kan være ubehagelige og fremvise dårlige
episoder.
”Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de
afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.” Kilde:
Datatilsynet
Det er DUSK, der har ansvaret for at festbilleder, der offentliggøres på de skoleredigerede sociale
medier, stemmer overens med reglerne. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående
offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til DUSK.
Facebookgrupper
Det er i orden at skrive om andre i Facebook-grupper, hvis indholdet er sobert. Dette gælder både
lærere og elever. Dog afhænger det af indholdet i opslaget, og det er gruppe-administratoren, der skal
tage ansvar for at fjerne stødende opslag og holde en god tone. Nedladende og diskriminerende oplæg
betegnes som chikane.
En fælles indsats
Et kodeks kan ikke stå alene, og det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog på skolen om, hvad
der er god opførsel over for hinanden. Dette gælder både på skolen, udenfor og på de sociale medier.
Det gælder også i forbindelse med elevstyrede sammenhænge som Baenk, julecabarét, musical etc.
For at skabe og vedligeholde et godt miljø bør alle behandle hinanden ordentligt, uanset det indbyrdes
forhold, og det er et fælles ansvar at reagere, hvis ikke der bliver levet op til det. Det er vigtigt at bakke
op om og opretholde de vedtagende reglementer i dette kodeks for at sikre en god trivsel på skolen.

Antimobbestrategi
Normer og værdier på SG:
På Svendborg Gymnasium sætter vi fællesskabet højt. Vi forventer at alle opfører sig respektfuldt
overfor undervisningen og de øvrige i fællesskabet, så alle føler sig trygge.
Vi ser rummelighed og accept af forskelligheder som en værdi på skolen.
Mobning tolereres på ingen måde, og det er vores fælles ansvar at sætte ind over for mobning, både
forebyggende og hvis man får kendskab/er vidne til krænkende adfærd på skolen.
Definition af mobning:
Som skole betragter vi mobning som et gruppefænomen og tilslutter os derfor den definition af mobning
som Dansk center for undervisningsmiljø giver på deres hjemmeside:
•
•
•
•
•
•

”Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange.
Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som
børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra.
Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens
andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed
defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og
medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller
flere af gruppens medlemmer.
Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at
ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.
Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et
fællesskab.”[1]

Mobning kan komme til udtryk både verbalt, skriftligt og adfærdsmæssigt samt på de sociale medier.
Retningslinjer for god opførsel på de sociale medier er beskrevet i skolens ”Etisk kodeks”.
Forebyggelse af mobning:
Arbejdet med elevernes trivsel foregår både på skole- og klasseniveau, og vi har som skole fokus på at
iværksætte inkluderende initiativer som kan understøtte elevernes trivsel og fællesskab, og derved
minimere risikoen for mobning.
Nedenstående er obligatoriske aktiviteter der er indskrevet i skolens faste procedure for at sikre god
trivsel for eleverne på skolen:
•
•
•
•
•
•

Introaktiviteter ved skolestart med fokus på at klasserne rystes sammen og eleverne lærer at vise
hinanden respekt
Deltagelse i Netwerk for hf-elever med fokus på at skabe gode fællesskaber
Sikring af at alle elever kender skolens Studie- og ordensregler, herunder Etiks Kodeks og denne
Antimobbestrategi
Årlige elevtrivselsundersøgelser som efterfølgende drøftes med eleverne og resulterer i
handlingsplaner
Vertikalt arrangement med fokus på at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgangene og
dermed giver baggrund for en øget fællesskabsfølelse
Lærerteam i hver klasse med fokus på trivsel i klassen

•

Studievejleder i hver klasse med fokus på både den enkelte elevs og klassens tryghed og trivsel.
Eleverne kan til en hver tid tage kontakt til studievejlederen.

Håndtering af mobning:
Oplever man som lærer på Svendborg Gymnasium ekskluderende eller på anden måde
uhensigtsmæssige dynamikker i klassen, har man pligt til at gribe ind og tage hånd om situationen og
drøfte det med klassen.
Hvis man som elev oplever stødende adfærd fra en underviser, skal man henvende sig til rektor eller
dennes stedfortræder i ledelsen, som vil tage hånd om situationen.
Det er vigtigt at evt. krænkede parter bliver hjulpet omgående og får talt med de rette instanser.
En lærer, der oplever krænkende adfærd eller får kendskab til uhensigtsmæssige dynamikker i sin
klasse, skal reagere på dette ved:
•
•
•

Omgående intervention overfor en evt. specifik adfærd
Dialog med klassen om det sociale miljø/læringsmiljøet i klassen
Kontakt til klassens team med henblik på fælles indsats i klassen

Afhængig af omfanget af den uhensigtsmæssige adfærd kan læreren/teamet også inddrage:
•
•

Klassens studievejleder for samtale med enkeltelever
Kontakt til klassens uddannelseschef for yderligere intervention/sanktioner

Til hjælp for afklaring af problemets omfang kan man med fordel bruge dcums vejledning: ”8 tegn på
mobning” (http://dcum.dk/media/2175/8tegnpa-mobning.pdf)
Opdager en medarbejder uhensigtsmæssig adfærd, orienteres ledelsen, som efterfølgende tager
affære.
Hvis der er tale om mobning, har klassens uddannelseschef i samarbejde med teamlederen ansvar for
at der inden for 10 dage laves en handlingsplan for håndtering af mobningen.
Handlingsplanen skal indeholde følgende:
•
•
•
•

Afklaring af situation
Beslutning og beskrivelse af indsats; hvilke parter taler med hvem, hvor og hvornår, evt. involvering
af eksterne instanser
Vurdering og indsats i forhold til klasserumskulturen
Aftale om hvem der vurderer indsatsen, følger op og runder af

Man skal senest 10 dage efter mobningen er konstateret være i gang med handlingsplanen. I
overgangsperioden kan der laves midlertidige foranstaltninger i klassen. På dcums og exbus´
hjemmesider findes gode forsalg til forløb og initiativer.
Hvis mobningen foregår på tværs af klasser, inddrages de relevante uddannelseschefer og teamledere
i ovenstående.
Hvis de implicerede er under 18 år, skal forældrene orienteres om situationen og handlingsplanen.
Hvis det i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse kommer frem at der foregår ekskluderende
aktiviteter i klassen, har teamet pligt til at tage klassemiljøet og de kollektive dynamikker op til drøftelse
og få afdækket omfanget af konflikterne.

I tilfælde af mobning skal der som beskrevet ovenfor udfærdiges handlingsplan.
Drøftelsen med klassen skal forgå på en måde så enkeltelever ikke føler sig udstillede. Det er i den
forbindelse vigtigt at sige til eleverne at de til enhver tid kan tage kontakt til teamleder, studievejleder
eller uddannelseschef, hvis de har behov for hjælp og støtte til at håndtere situationen.
Klagemuligheder:
Er skolens indsats utilstrækkelig kan eleven eller forældremyndighedsindehaveren klage til skolen.
I første omgang har skolens øverst ansvarlige ansvaret for at behandle klagen. I tilfælde af medhold vil
skolen selv forsøge at løse konflikten. Er der ikke grundlag for fuldt medhold, sendes klagen videre til
Klageinstans mod Mobning.
Får eleven medhold ved klageinstansen, kan der udstedes påbud, som skolen skal overholde. Formålet
er fortsat, at problemet skal løses, så eleven har mulighed for at trives i sin skole.[2]
Relevante links:
Dansk center for undervisningsmiljø: http://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/vaerdiregelsaet-ogantimobbestrategi
eXbus: http://exbus.dk/
www.alleforenmodmobning.dk
[1] http://dcum.dk/media/2153/8tegnmobny.pdf
[2] Danske Gymnasier - http://www.danskegymnasier.dk/ny-klageinstans-skal-bekaempe-mobning/

