Lem Stationsskole

Princip for anvendelse af mobiltelefoner i skolen.
Mobiltelefonen er et elektronisk værktøj med mange nyttige funktioner, der også kan
anvendes i undervisningen og i samarbejdet omkring elevens skolegang. Det er også et
redskab, der kan misbruges til mobning, til forstyrrelse af undervisningen og søgen væk
fra der, hvor man fysisk er tilstede.
Fra skolens side har vi ingen forventning om, at eleverne skal medbringe mobiltelefon.
Det er en mulighed.
For at sikre optimal anvendelse af mobiltelefonen i faglig henseende og for at styrke
eleverne sociale samvær gælder følgende vilkår for mobiltelefon i skolen.
Mobiltelefonen er slukket i hele skole- og SFO-tiden for 0. – 6. kl. og skal være i tasken i
timerne, med mindre andet er aftalt med underviserne.
I 7. – 9. kl. afleveres mobiltelefonerne i en kuffert til opbevaring i løbet af skoledagen.
Mobilen kan tages frem i løbet af skoledagen, hvis læreren vil have eleverne til at bruge
deres mobiler i undervisningen. Når mobilerne ikke længere skal bruges, låses de ned i
kufferten/puttes i tasken igen.
Har I behov for at give jeres barn en besked, kan I ringe til skolens sekretær.
I tilfælde af at eleven skal have fri udleveres telefonen selvfølgelig. Møder eleven senere
skal mobilen afleveres til den lærer, der har klassen i den pågældende time.
Man kan i særlige tilfælde få lov til at få sin mobil. Det skal dog være aftalt mellem
læreren og eleven. Det kan fx være ved sygdom eller andet, hvor eleven skal kunne
komme i kontakt med forældrene.
For 7. årgang er følgende også gældende: Pc´er må ikke bruges i frikvarterne.
Ordningen gælder både skolens og egne pc´er.
For 8. og 9. årgang er følgende gældende: Pc´er (egne og skolens) skal være slukket i
10-frikvarteret, men må gerne bruges frit i 12-frikvarteret. Hvis man ikke overholder
reglen, får man udeordning i alle frikvarterer.
Elevers brug af egen mobiltelefon i tilknytning til lejrskoler, hytteture og lignende sker
efter nærmere forudgående aftale mellem forældrene og klassens lærere.
Ved overtrædelse af disse regler inddrages mobiltelefonen og udleveres ved skoledagens
afslutning til eleven og forældrene orienteres via Forældre-Intra.
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