Overskrift: Brug af mobiltelefoner på Nordstrandskolen
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På Nordstrandskolen ønsker vi at eleverne
skal have størst mulig udbytte af og kvalitet i
undervisningen - herunder at eleverne skal
være nærværende og kunne arbejde
koncentreret i timerne.
På alle klassetrin ønsker vi desuden at styrke
de sociale fællesskaber gennem leg, dialog
og samvær.
Princippet om brug af mobiltelefoner har til
formål at sikre, at mobiltelefoner ikke
forstyrrer undervisningen eller hindrer leg,
bevægelse og samvær i pauserne.

Ansvar:
Skolens ledelse, lærere og forældre er
ansvarlige for, at princippet udleves.

Principper:
• Mobiltelefoner er ikke tilgængelige i timerne – det gælder i indskolingen, på mellemtrinnet og
i udskolingen.
• Elever i udskolingen gives adgang til deres mobiltelefoner i det store spisefrikvarter.
• Læreren kan i særlige tilfælde give lov til at anvende mobiltelefonens som arbejdsredskab i
undervisningen. Generelt skal læreren dog tilstræbe af anvende andre redskaber og enheder
end mobiltelefonen – eksempelvis brug af en almindelig lommeregner til regnestykker og
computer til informationsøgning samt opslag i ordbøger mv.
Skolens ansvar:
Det er skolens ansvar at sikre, at der ikke er adgang til mobiltelefoner i undervisningen.

• Den lærer, der har klassen i første undervisningstime, sørger for, at alle elever afleverer deres
mobiltelefoner i klassen.
• For udskolingen: Den lærer, der har klassen op til spisefrikvarteret, har ansvaret for at udlevere
mobiltelefonerne til pausen. Efter pausen indsamles mobiltelefonerne på ny.
• Den lærer, der har klassen i sidste time, har ansvaret for at udlevere mobiltelefonerne igen ved
timens afslutning.
• Skolen skal i hvert klasselokale stille kasser til de indsamlede mobiltelefoner til rådighed og
ligeledes sørge for, at der i hvert klasselokale findes et aflåst skab, hvor mobiltelefonerne kan
opbevares.
• Skolen skal stille en telefon til rådighed, såfremt en elev har behov for at kontakte sine forældre
i undervisningstiden. Har forældrene et akut behov for at komme i kontakt med deres barn i
undervisningstiden, kontaktes skolens kontor.
Forældrenes ansvar:
• Det er forældrenes ansvar at støtte op om den mobilfri undervisning.
• Forældrene skal forklare, støtte op om og hjælpe med at overholde reglerne.
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