PRINCIP FOR MOBILTELEFON
Mobiltelefoner er blevet en almindelig del af børn og unges hverdag. Som kommunikationsmiddel kan
de være et nyttigt værktøj, men som så meget andet kan de misbruges. Derfor har Utterslev skole
opstillet følgende regler for anvendelse af mobiltelefoner. I reglerne har vi lagt vægt på at respektere
mobiltelefonen som en del af børn og unges kultur.

Mobilpolitik indskoling & UFO



Mobiltelefonen er ikke en del af hverdagen i Indskolingen og UFOen - der er ikke brug for dem.
Mobiltelefonen skal ligge i tasken, klassens telefonkasse eller i garderobeskabet og skal ikke
benyttes.

Der opfordres til at forældre noterer telefonnumre i UFOens telefonbog, som står i Infotektet og på den
måde er det muligt at lave legeaftaler.
Børn, der benytter egen mobil vil mobilen blive inddraget og kan hentes på skolens kontor eller i
UFOens Infotek når barnet går hjem. Ved gentagende overtrædelse vil forældre få besked.

Mobilpolitik mellemtrin og udskoling
Mobilen er en aktiv del af eleverne skolehverdag og bruges som et læringsredskab, men under en
fastlagt ramme og fælles regler i de forskellige afdelinger.
På mellemtrinnet gælder følgende i undervisningen:



Mobiltelefonen skal ligge i elevens skab eller samles ind af læreren i begyndelsen af en time.
Mobiltelefonen bruges i undervisningen, i de tilfælde en lærer mener det er gavnligt for
undervisningssituationen.

På mellemtrinnet gælder følgende for pauserne:
 Mobiltelefonen benyttes ikke i pauserne.
 Bruger en elev mobiltelefonen i pausen, kan læreren inddrage mobilen og lægge den på
kontoret, hvor elevens forældre kan hente den efter undervisningen.

I udskolingen gælder følgende i undervisningen:
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Mobiltelefonen skal ligge i elevens skab eller samles ind af læreren i begyndelsen af en time.
Mobiltelefonen bruges i undervisningen i de tilfælde en lærer mener det er gavnligt for
undervisningssituationen.

I udskolingen gælder følgende I pauserne:




Eleverne må gerne bruge deres mobiltelefon i pauserne.
I spisepausen må eleverne først bruge deres mobiltelefon efter kl. 11.30.
Eleverne må ikke snakke i mobiltelefon, med mindre det er aftalt med en lærer.

Mobilpolitik forældre


Det henstilles til forældre:
o at de tænker over egen brug af mobiltelefoner på skolens område og dermed bidrager
til at opfylde skolens politik og hensigter.
o at de ikke ringer til deres børn i løbet af en skoledag, med mindre det er meget
nødvendigt.

Mobilpolitik personale


Det henstilles til at personalet, at de tænker over egen brug af mobiltelefoner i arbejdstiden og
dermed bidrager til at opfylde skolens politik og hensigter.

Godkendt på skolebestyrelsesmøde 31. august 2017
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