Ålholm februar 2016

Princip for elevers brug af mobiltelefoner (-og tablets) på Ålholm afd.
Generelt
Mobiltelefoner er blevet en naturlig del af børns og unges hverdag. I skolen er der undervisningsmæssige potentialer i
mobilteknologien, hvorfor vi ikke ønsker, at forbyde mobiltelefoner generelt. Vi ønsker dog, at mobiltelefonerne får
en plads, hvor det er læringsmæssigt relevant – og ikke hvor mobiltelefonerne fjerner fokus fra skolens kerneopgaver,
læring og dannelse.
Når elever medbringer mobiltelefoner, er det på elevens eget ansvar. Skolen har ikke et erstatningsansvar, hvis en
mobiltelefon forsvinder eller beskadiges.
Der gælder forskellige retningslinjer på skolens tre trin, idet eleverne befinder sig på forskellige niveauer
udviklingsmæssigt.
Indskolingen






Eleverne må gerne medbringe mobiltelefoner i skolen, men de skal være slukket eller sat på lydløs og ligge i
skoletaskerne.
Hvis læreren finder det undervisningsrelevant, kan mobiltelefonen anvendes.
Forældre skal ikke kontakte eleverne i skoletiden, medmindre det sker gennem skolens kontor.
Eleverne må ikke uden en voksens tilladelse kontakte deres forældre i skoletiden.
Når eleverne bruger deres mobiltelefoner, må de kun tilgå alderssvarende film og hjemmesider mv.

Mellemtrinnet


Mobiler må ikke bruges til at lave grin med andre (filme, snapchatte mm)



Mobiler skal kun være fremme i undervisningen, hvis de bruges til undervisningsbrug og kun hvis læreren har
givet lov (ellers skal de ligge slukkede/lydløse i lommen/tasken)



Man må bruge mobiler/tablets til leg/spil i 10-frikvarteret – resten af frikvarterene er mobilfri! (Eleverne
efterlyser dog, at de har mulighed for at bruge en enkelt mobil til musik i frikvarterne).



Eleverne tager selv ansvar for deres mobiler og tager dem ikke op af tasken/lommen, når de ikke må bruges.
De elever der ikke lever op til reglerne, må aflevere telefoner til lærerne om morgenen.

Udskolingen





Mobiltelefonerne samles ind ved 1. lektions begyndelse.
Mobiltelefonerne opbevares i en kasse, hvor de er beskyttede mod ridser mv.
Mobiltelefonerne kan enten blive låst inde eller været placeret på en hylde. Faglokalerne tilbyder samme
muligheder.
Mobiltelefonerne er kun tilgængelige for eleverne, hvis de skal bruges undervisningsmæssigt. Eleverne kan
også bruge deres mobiltelefoner i 12-pausen.

