Som I kan se i nedenstående, differentierer vi lidt i reglerne for 8/9 klasse og resten af
årgangene.
Mobilpolitik 0.-7. klasse
Som supplement til den generelle mobilpolitik, som er tilgængelig via hjemmesiden.
Vi ønsker at styrke det faglige fokus, så mobiler ikke forstyrrer eller tager opmærksomheden
i timerne. Forskning peger på, at elever opnår bedre resultater efter indførelse af mobilhotel.
Det har positiv effekt på elevernes sociale relationer og elevernes koncentration. Vi vil også
gerne facilitere elevernes sociale samvær i frikvarterer og pauser samt undgå, at eleverne
bruger mobiltelefonen som redskab til at løse/eskalere konflikter fremfor at gå til skolens
personale.
Mobiltelefon i undervisningen og frikvarterer
● Mobiltelefon må medbringes på alle klassetrin, men altid på eget ansvar.
● Den skal forblive slukket eller være på flytilstand i undervisningstid og frikvarterer.
● Mobiler placeres i de enkelte klassers mobilhotel til aflåsning ved første time og til
udlevering, når undervisningstiden er slut.
Mobilen i undervisningen
● I undervisningsøjemed kan de medbragte mobiler tages frem fra mobilhotellet og
anvendes (fx som hjælpemiddel), hvis læreren finder behov for dette.
Kontakt mellem skole og hjem i undervisningstiden
● Såfremt en elev har behov for at ringe i løbet af skoletiden, kan eleven låne skolens
telefon, ligesom skolen naturligvis kontakter hjemmet, hvis der skulle blive behov
herfor.
Opkald og ringe i fritidsordningen
● Eleverne fra 4. klasse og op må gerne benytte deres mobiltelefoner i fritidsordningen.
● Alle elever må på spilledage bruge deres mobil som underholdningsredskab i
fritidsordningen, dog inden for skolens generelle retningslinjer. Det vil bl.a. sige, at
mobiltelefoner ikke må benyttes til foto/video.
Når reglerne ikke overholdes
● Hvis eleven bryder reglerne vedr. mobiltelefoni, kan mobiltelefonen inddrages.
Herefter enten udleveres telefonen, når eleven skal hjem, eller hentes på kontoret af
eleven ifølge med en forælder.
Mobiltelefoner i 8/9 klasse
● Her gælder også at mobiltelefon, uden aftale med underviseren, ikke skal være
fremme eller forstyrre i undervisningstiden. Eleverne opbevarer selv deres telefoner.
Hvis eleverne forstyrrer med deres mobil, vil de blive bedt om at låse den inde i deres
eget skab.
Ordningen vil blive evalueret løbende i personalegruppen og sammen med eleverne.

Generelt om it
Vi har på skolen ikke noget filter på vores netværk. Det betyder, at skolens elever i
princippet kan tilgå alle sider på internettet. Det betyder, at eleverne skal lære og må følge
god opførsel og færden på internettet og i den digitale verden generelt. Der er mange
muligheder på internettet, ligesom der er mange faldgruber. Det er vores opfattelse, at vi
ikke kan lave forbud, der sikrer, at eleverne ikke opfører sig uhensigtsmæssigt. Men vi kan
sammen med jer forældre ruste eleverne til at møde den digitale verden. Langt hen ad vejen
handler det om at følge de samme regler for god opførsel, som gælder i elevernes sociale liv
i øvrigt. Det handler bl.a. om:
- at holde en ordentlig tone i talt og skrevet sprog.
- at være opmærksom på og respektere egne og andres grænser.
- at turde sige fra, hvis noget føles ubehageligt.
- at turde tale med en voksen, hvis der er ting, der opleves grænseoverskridende.
Konkrete retningslinjer:
● Det er strengt forbudt at downloade og installere materiale på skolens computere,
såvel bærbare som stationære.
● Eleverne må ikke opsøge eller opholde sig på sider, som indeholder vold, nøgenhed
og pornografi.
● Intet eget medbragt udstyr må tilkobles skolens netværk.
Skolen påtager sig ikke erstatningsansvar for medbragt udstyr.

