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Retningslinjer for elevernes brug af mobiltelefoner
Formål
At sørge for, at mobiltelefoni i indskolingen ikke forstyrrer børnenes fællesskab, leg og læring i skolen og
på Børneborgen.
At sørge for, at brug af mobiltelefoni foregår i afgrænsede tidsperioder fra mellemtrin og opefter, så
mobiltelefoni ikke forringer fællesskab og læring.
Retningslinjer for brug af mobiltelefoner
Mobiltelefoner må ikke benyttes i indskolingen – hverken i skoletiden, frikvarterer eller på Børneborgen.
Mobiltelefonerne skal som udgangspunkt være slukkede.
Mobiltelefonerne skal opbevares i taske eller i locker.
Mobiltelefoner kan benyttes i undervisningen, hvis de pædagogiske medarbejdere giver tilladelse til det.
Elever fra mellemtrinnet og opefter kan benytte deres mobiltelefoner i frikvartererne efter aftale med
de pædagogiske medarbejdere tilknyttet de enkelte årgange.
Skolen forventer, at elevernes brug af mobiltelefoni foregår etisk forsvarligt og i en god tone.
Hvis en elev ikke overholder skolens retningslinjer for brug af mobiltelefoner, kan de pædagogiske
medarbejdere inddrage mobiltelefonen. Mobiltelefonen opbevares da på skolens kontor eller på
Børneborgens kontor til efter endt skoledag eller til barnet går hjem fra Børneborgen.
Skolens og Børneborgens ansvar
Det er de pædagogiske medarbejderes ansvar at:
• gribe ind, hvis eleverne/børnene ikke overholder retningslinjerne, og i forlængelse heraf
effektuere inddragelsen af mobiltelefonen.
• at kontakte forældrene, hvis overtrædelsen af retningslinjerne er et gentagne problem, og
herefter i samarbejde med forældrene iværksætte en handlingsplan for barnet/eleven vedr.
fortsat brug af mobiltelefon.
Forældrenes ansvar
Det er forældrenes ansvar at:
• give deres barn gode vaner mht god etik og tone ved brug af sociale medier – herunder brug af
mobiltelefoni
• Ikke at kontakte deres barn i skoletiden/Børneborgstiden via mobil, med mindre der er indgået
særlige aftaler herom.
• Bakke op om skolens retningslinjer.
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