Ordensregel
Brug af mobiltelefoner, tablets, computere, sociale
medier m.m. i undervisning og pauser




Eleverne må have mobiltelefoner med i skole, men det er forbudt uden
foregående aftale med en pædagog eller lærer, at bruge telefonen i
pausen. Mobiltelefonen anvendes i undervisningen, hvor læreren vurderer
det relevant.
Mobiltelefonen skal opbevares som følger:
o

For 0. – 6. årg. skal mobiltelefonen være i elevens taske og må
ikke være synlig eller kunne høres.

o

For 7. - 9. årg. skal mobiltelefonen være låst inde i et skab i
klasselokalet (mobilhotel).

Eleverne i 3. – 9. skal enten have tablets eller computere med i skole jf.
Vejle Kommunes mål om at eleverne skal ”bring your own device” (egen
eller lånt af skole). Men devicen må kun anvendes i undervisningen. Hvis
ikke man har mulighed for selv at medbringe en tablet /computer, kan
denne lånes efter aftale med skolen.
I pauserne forbliver tablets og computerne* i klasselokalet.
Af hensyn til ansvar for computer m.m. må disse ikke ”overnatte” på
skolen, men tages med hjem fra skole hver dag.



Når mobiltelefoner, tablets og computere benyttes på skolen skal det
foregå etisk forsvarligt.



Mobiltelefoner, tablets, kameraer o. lign. må aldrig benyttes til at filme i
skoletiden - medmindre der foreligger en særlig tilladelse fra en
lærer/pædagog.



Sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter og lignende må ikke anvendes
i undervisningstiden. Dog kan der i særlige tilfælde gives dispensation,
hvis læreren/pædagogen ønsker at inddrage det i undervisningen.



Ved overtrædelse af reglerne inddrages telefonen, tablet eller
computeren* af pædagogen/læreren, og kan afhentes på kontoret efter
sidste lektion. I gentagelsestilfælde skal mobiltelefonen eller lign. afhentes
af forældrene.

Computere, mobiltelefoner, tablets m.m. medbringes på eget ansvar.
*med computere/tablets menes alle former for devices.
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