Til kommunalbestyrelsen

Den nationale klageinstans mod mobning træder i kraft den 1.
august 2017

Elever i den danske folkeskole trives generelt godt, og i en årrække er
andelen, der bliver udsat for eller deltager i mobning dalet. Det betyder,
at kommuner og skolers arbejde med at skabe trivsel og forebygge mobning har en effekt. Mobning er skadeligt for alle involverede, og det vigtigt
at fortsætte med at have fokus på at forebygge og forhindre mobning.
Forskning viser, at mobning skal bekæmpes i fællesskaber og ikke som
en lukket sag mellem mobber og offer.
I 2016 kom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og undervisningsministeriet
med input fra relevante organisationer. På baggrund af anbefalinger heri
blev ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget
den 28. marts 2017 med ikrafttrædelse den 1. august 2017.
Loven medfører:
– Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
– Klageadgang til kommunalbestyrelsen
– En statsligt klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø
(DCUM).
Hvad er vigtigt for kommunalbestyrelsen at vide
Kommunalbestyrelsen vil efter den 1. august 2017 som udgangspunkt
skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere
en konkret mobbesag. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt
medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.
De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver kommunalbestyrelsen ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Kommunalbestyrelsen skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. I sidste ende er
det dog kommunalbestyrelsens ansvar, at sager bliver behandlet.
DCUM er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal
forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag.
Det samlede materiale forventes dog ikke at blive klart til den 1. august
2017.
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KL anbefaler, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politiske
behandling, der kan sikre, at kommunen er klar til at håndtere den ne opgave fra den 1. august 2017. Opgaverne for kommunalbestyrelsen er fx:
1. Fastlæg en antimobbestrategi, som skal gælde på skoler, der
ikke har en i forvejen
2. Fastlæg arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser til kommunen om mobning straks videreformidles til den relevante skoles
ledelse
3. Fastlæg en procedure for klagebehandling, herunder afklaring af
hvem kompetencen delegeres til
4. Fastlæg kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau.
Det er beklageligt, at det ikke har været muligt at orientere jer tidligere.
Det var håbet, at KL kunne informere om indholdet i bekendtgørelse, retningslinjer og vejledninger på nuværende tidspunkt. Det er ikke muligt,
men da loven træder i kraft den 1. august 2017, er det vigtigt, at kommunalbestyrelserne får så meget information som muligt på nuværende tidspunkt.
KL og de andre faglige organisationer bag folkeskolen har været imod en
national klageinstans. Nu er loven vedtaget og KL vil medvirke til at få
kommunikeret relevant viden og vejledninger ud til kommuner og skoler.
KL vil ligeledes være i løbende dialog med DCUM om arten af klager til
klageinstansens og dennes håndtering af dem. Alle deler den samme
målsætning om at sikre, at elever i den danske folkeskole trives i en hverdag fri for mobning.

Med venlig hilsen

Anna Mee Allerslev
Formand for KL's Børne- og Kulturudvalg

Arne Eggert
Udviklingsdirektør, KL
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