Kirkeskolen
ORDENSREGLER
for elevers brug af
MOBILTELEFONER
Regler:
 Mobiletelefonen må medbringes på skolens område, og indsamles i 1. lektion hver dag.
 Den enkelte lærer kan efter eget valg udlevere mobilerne til brug i en time. Pågældende lærer er
er ansvarlig for, at mobilerne samles ind igen ved endt lektion.
 Mobilerne udleveres hver dag efter sidste time.
 Mobilerne må på intet tidspunkt benyttes til at optage fotos eller lyd, med mindre andet er aftalt
med læreren i forbindelse med undervisningen.
 Brug af lånte mobiltelefoner er underlagt samme regler og konsekvenser, som hvis det var
elevens egen. Problemer opstået i forbindelse med lånet, er alene en sag mellem låner og
udlåner.
Opbevaring af telefonerne:
Afdelingsteamet aftaler sikker opbevaring af de indsamlede telefoner, der meddeles elever og forældre.
Konsekvenser ved overtrædelse af regler:
 Mobiltelefonen inddrages resten af skoledagen samt advarsel med besked til hjemmet.
 Ved gentagelse må telefonen ikke medtages på skolen i én uge. Besked til hjemmet.
 Ved yderligere gentagelser øges perioden, hvor telefonen ikke må medtages på skolen.
Besked til hjemmet.
Bemærkninger:
Reglen vedr. lånte telefoner er desværre nødvendig, da vi har fået argumentet; ”I kan da ikke inddrage
telefonen, da det er en jeg har lånt!”
Hvis forældre har brug for, at komme i kontakt med deres barn i skoletiden, kan der ringes til skolens
kontor, hvis det haster. Ligesom der også kan laves individuelle aftale med klasselæreren om, at en
elev kan beholde sin mobil i et tidsrum i løbet af skoledagen.
Vi håber, at alle forældre bakker skolen op i regelsættet og i konsekvenserne.
Hvis forældreopbakningen svigter, har vi kun en regelmulighed tilbage - et totalt forbud for
mobiltelefoner på skolens grund.
Vedtaget af skolebestyrelsen d. 27. februar 2017
Tages op til revision februar 2019.
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