Mobiltelefoner på Issø-skolen / Stenstrup, uge 8-14, 2018
Generelt
• Mobiltelefoner er elevernes ejendom og må gerne medbringes i skolen.
• En mobiltelefon er et værktøj med mange funktioner, hvor en del af dem (sms, sociale medier) kan
være med til at trække elevernes fokus væk fra skoledagens faglige undervisning og sociale
fællesskaber.
• Derfor ”bor” mobilerne på et mobilhotel hele skoledagen, mens eleverne er i skole.
• Mobilhotellet anbringes i et skab med lås i klassen. (Et mobilhotel = en kasse til mobiler)
Undervisning
• Vi vil fremme elevernes koncentration, opmærksomhed og aktive deltagelse
• Hvis mobilerne skal anvendes i undervisningen, f.eks. til videnssøgning, kan læreren give lov til at
eleverne anvender mobilerne i det tidsrum, det er meningsfyldt for undervisningen.
• Før og efter aktiviteten bor mobilen på mobilhotellet.
Pauser
• Vi vil fremme det sociale fællesskab og nærvær
• Mobilbrug trækker energi og opmærksomhed væk fra fællesskabet.
• Derfor bor mobilerne på mobilhotellet i alle pauser
Idræt
• Hvis idræt er første eller sidste lektion medbringer eleverne mobilerne til og fra hallen.
• Mobilerne opbevares i en kasse i hallen.
Faglokaler i øvrigt
• Som udgangspunkt bor mobilerne på mobilhotellet i skabet i hjemklassen
• Læreren i faget kan beslutte, at mobilerne medbringes til undervisning i faglokalet.
Kontakt med hjemmet i skoletiden
• Hvis en elev får nødvendigt behov for at ringe hjem, kan det gøres fra skolens kontor eller på
elevens mobil efter aftale med en lærer.
• Hvis en forælder får akut behov for at tale med sit barn, kan der ringes til skolens kontor.
Om brug af digitale medier
Skolens opgave
• Der undervises i etiske regler – dvs. hvordan man opfører sig via sprog og fotos på nettet.
• Der undervises i anvendelse af kendte sociale medier.
• Der orienteres om/undervises i skolens værdiregelsæt, bl.a. om digital dannelse og digital mobning.
Forældrenes opgave
• At lære sit barn gode vaner omkring brug af digitale medier.
• At interessere sig for, følge med i og sætte rammer for, hvilke sociale fora barnet anvender digitalt.
• At respektere og støtte op om skolens retningslinjer for brug af mobiltelefoner.
Konsekvenser
• Hvis en elev medbringer 2 mobiler i skole, bliver mobil 2 konfiskeret og udleveret efter sidste
lektion.
• Hvis en elev generelt ikke vil følge ovenstående retningslinjer bliver hjemmet kontaktet af skolen
med det mål at indgå en aftale.

