Mobilpolicy Kyrkenorumskolan

Upplaga: 1, 2016-09-02

På Kyrkenorumskolan arbetar vi utifrån GLÖDA:
GEMENSKAP
Alla ska känna sig som en del av vår gemenskap. Vi ska känna tillhörighet till skolan, vår klass och vår kamratgrupp. Alla ska känna sig
trygga i skolan.

LYHÖRDHET
Vi lyssnar på varandra på skolan och vi uppmärksammar varandra. Alla röster är lika viktiga.

ÖDMJUKHET
Vi respekterar våra olikheter och är ödmjuka inför varandras åsikter.

DELAKTIGHET
Alla på skolan ska känna att de är delaktiga och är med och kan påverka. Alla åsikter är lika viktiga. Alla ska känna att man får vara med.

ANSVAR
Vi på skolan tar ansvar för att vara bra kamrater, för skolans lokaler och material och för vårt skolarbete. Vi ansvarar för att vi inte stör
någon med ljud, mobiltelefoner eller andra saker.

Elever som går i åk 4-6 kan få ha med sig mobiltelefon till skolan och fritids om han eller hon klarar av att ta ansvar
för den i skolan och under fritids. Mobiltelefonen skall vara inställd på ljudlöst och skall inte på något sätt störa
lektionerna, elevernas inlärning eller ordningen på skolan. Eleven skall vara väl införstådd i att det är förbjudet att
filma, fota eller göra ljudupptagning av elever eller skolpersonal.
Skolan tillhandahåller digitala verktyg för eleverna och bygger inte upp undervisning eller fritidsverksamhet utifrån
att elever måste ha med sig mobiltelefoner till skolan. En elev kan dock få tillåtelse av skolpersonal att använda
mobiltelefonen i skolarbetet. Det sker i så fall när skolpersonal är närvarande.
Vårdnadshavare som godkänner att deras barn får ha mobiltelefonen i skolan måste vara införstådda i att barnet
ansvarar för telefonen under skoltid och fritidstid. Skulle någon vårdnadshavare, till barn som är yngre än åk 4-6, vilja
att deras barn har med sig mobiltelefon till skolan skall telefonen ligga i väskan under hela skol- och fritidsdagen.
Skolan ersätter dock inte någon borttappad, skadad eller stulen mobiltelefon.
Om en elev bryter mot ovanstående mobilpolicy tar läraren hand om telefonen och lämnar till skolledningen.
Telefonen får eleven hämta hos rektor eller biträdande rektor efter skoldagens slut. Skolpersonal meddelar också
hemmet att eleven inte har följt reglerna. I fall en elev inte följer Kyrkenorumskolans mobilpolicy kan det resultera i
att eleven får lämna sin mobiltelefon i hemmet under en bestämd tid.
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 ------------------------------------------------------------------------------------ klipp ut och lämna till klassläraren
Elevens namn: ___________________________

Elevens klass: ___________________

Datum: _______________________

Vårdnadshavares underskrift: ___________________________Vårdnadshavares underskrift: __________________________________
Elevens underskrift: ____________________________________

