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Princip: Mobilpolitik på Sortebakkeskolen.
På Sortebakkeskolen må eleverne medbringe mobiltelefon. Skolen er klar over, at mange forældre
opfatter mobiltelefonen som en ”livline”, som barnet nemt kan bruge, hvis der sker noget, og den
kan også være en nem måde at få fat i sit barn på. Skolen er klar over, at flere elever har brug for
deres mobiltelefoner efter skoletid eller efter hjemsendelse fra SFO – enten, fordi de er på vej hjem,
er alene hjemme et stykke tid, før forældrene kommer hjem, eller går hjem sammen med andre børn
for at lege.
Vi anbefaler, at I som forældre taler med jeres barn om mobilbrug - formål, etik og sprog.
Følgende regler gælder også for tilbehør til mobiltelefoner, såsom smartwatches m.m.



Skoletiden
Telefonen skal afleveres i mobilkassen, inden undervisningen begynder.



Ved brug af telefonen i frikvartererne forventer skolen, at eleverne udviser god opførsel. Det
indebærer, at telefonen ikke bruges til at mobbe eller på anden måde genere andre med. Det
er heller ikke tilladt at fotografere og filme.



Elever skal ikke ringe hjem vedr. forhold på skolen uden forudgående aftale med en af skolens
ansatte. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne
det med skolens voksne. Vi kontakter naturligvis forældrene, hvis der opstår situationer eller
sygdom, der fordrer jeres indsats.



Forældres behov for eventuel kontakt til sit barn i skoletiden – kun vigtige beskeder – skal ske
gennem skolens kontor, som kan være behjælpelig med at give besked videre til barnet.
Skolen forventer, at forældre ikke sms´er eller ringer til deres børn i skoletiden.



Skolens personale kan lave særlige/individuelle regler for klasse/klasser.



Undervisningstiden
Hvis mobiltelefonen indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter reglerne
herfor.
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Hvis reglerne ikke overholdes
Hvis eleven bryder reglerne vedr. mobiltelefoni, inddrages mobiltelefonen og kan, alt efter
overtrædelsens karakter, enten udleveres når eleven skal hjem, eller hentes på kontoret af
eleven ifølge med en forælder.
Regler for forældrene
Der gælder præcis de samme regler for forældre, der opholder sig på skolen. Dvs. at hvis man
som forældre deltager i f.eks. morgensamling, åbent hus dage, så er mobiltelefonen på lydløs,
og man bruger den ikke.

Skolen kan ikke gøres ansvarlig for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner.
Vedtaget på skolebestyrelsens møde den 25. september 2018
På bestyrelsens vegne
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