Mobilpolitik på Sindal Skole
Sindal Undervisningssted – Bindslev Undervisningssted – Lendum Undervisningssted

På Sindal Skole prioriteres det højt, at skolen er et sted, hvor alle er glade for at komme. I al
omgangsform er det derfor vigtigt, at alle viser en anerkendende, positiv, refleksiv og ansvarlig
optræden. Dette er grundlaget for skolens mobilpolitik.
Vi anbefaler, at børn tidligst får mobiltelefon, når:
- de kan anvende telefonen ansvarligt.
- forældrene vurderer, der er et behov.
Vi anbefaler, at forældre taler med deres barn om mobiltelefonbrug. Herunder formål, lovgivning,
etik og sprog. Herunder det ikke er tilladt, at tage billeder og filme andre personer uden deres
accept.
Som forældre har du altid mulighed for, at ringe til skolen for at komme i kontakt med dit barn.
Fra og med 0. kl. til og med 3. kl. skal mobiltelefonen være slukket og i tasken hele skoledagen, de
må først tændes, når man har fri fra skole, med mindre mobilen skal bruges i undervisningen.
Fra og med 4. kl. til og med 9 kl. skal mobiltelefonen som minimum være på lydløs – helt uden
vibration – og være i tasken i timerne, medmindre den bruges i undervisningen. Bruges den i
undervisningen, anvendes den selvfølgelig i overensstemmelse med undervisningsforløbet,
formålet og lærerens anvisninger.
Vi anbefaler, at telefonen fra 4. - 9. kl. er slukket mest muligt i pauserne, så alle er nærværende og
værdsætter fysiske relationer.
Ekskursioner og lejrskoler er skoledage. Her sætter lærerne reglerne for brug af mobiltelefonen.
Hvis eleven i skoletiden ringer fra sin mobiltelefon til forældre omkring trivsel, forventer vi, at
forældrene med det samme opfordrer deres barn til at kontakte en lærer eller henvende sig på
kontoret, så det kan løses på skolen. For en tryg skolegang er det afgørende, at forældrene viser
tillid til, at deres barn og de voksne på skolen sammen kan klare de konflikter og problemer, der
måtte opstå.
Når det smutter:
1. Telefonen bedes slukket og lagt i tasken.
2. Telefonen inddrages og kan afhentes på kontoret.
3. Ved særligt misbrug aftales handlingsplan med forældrene.
I SFO er mobiltelefonen i tasken indtil kl. 15:30 med mindre den skal bruges i pædagogisk øjemed
Børnenes anvendelse og medbringelse af mobiltelefon sker ubetinget på forældrenes eget ansvar.
Personalet fremstår som et godt eksempel
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