Mobilpolitik
Der er ikke fælles regler for hele Børneuniverset, eftersom det er meget forskellige aldersgrupper
fra Børnehave til 9. klasse.

Mobilregler i skoledelen
Lillegrupperne:



Ingen mobiler i hele skoletiden.
Har de mobil med, skal den blive i tasken.

Mellemgrupperne:






Mobiler ligger i tasken eller jakkelommen.
De kan bruges i undervisningen efter aftale med læreren, f.eks. til at høre musik på, som
lommeregner eller til at søge information på nettet om en opgave.
Ingen mobiler/skærme i frikvartererne.
Eleverne må gerne sætte en alarm til at ringe, hvis de skal til musik, tandlæge o.lign.
Ingen mobiler om morgenen, når de er kommet ind på skolen.

Storgrupperne:
I Storgruppen må mobilen bruges i timerne efter aftale med læreren til følgende;



Som lommeregner, musik i ørerne samt søgning på nettet.




Mobilen må bruges i alle pauser.
Vi bruger ikke mobil under spisningen og heller ikke sammen med mindre elever, hvis
eleverne vælger at holde pause med dem.
Desuden har vi helt skærmfri torsdag, dvs. ingen mobiler/skærme.



1

Ældstegrupperne:
I pauserne er der ingen restriktioner på hverken sociale medier, SMS eller opringninger hjem.
De må bruge mobilen i timerne til musikafspilning og som lommeregner.
Mobilen bruges også som fagligt redskab i undervisningen fx:
 Google diverse informationer
 Ibog i historie m.m.
 Regneregler
 Ordbogen.com
 Graphwriter/calculator
 Kahoot
 Quizlet
 Youtube, til fx små videoer om Excel, Geogebra, Wordmat osv.
Telefonen må ikke bruges til Snap, Instagram, Facebook eller notifikationer i timerne

Når reglerne ikke overholdes i skoledelen?
Afleveres mobilen på kontoret, hvor den kan hentes, når skoledagen slutter.

Mobilregler i Børnehaven



Børn må ikke have mobil med i børnehaven.
SFO- og skolebørn, der opholder sig i børnehaven, skal overholde børnehavens mobilregler.
Dvs. har de mobil med, skal den blive i jakkelommen eller i tasken på lydløs.

Mobil- og skærmregler i SFOen



Mobiler er tilladte fredage eftermiddag i SFO’en fra uge 36 (efter lejr) til 30/4.
Ellers ingen skærme i SFO’en udover det.

Mobilregler for Personalet
Ansatte i Eckersberg Børneunivers må ikke bruge deres mobiltelefon og sociale medier til private anliggender
i undervisningstiden / børnetimer i Børnehaven og sfo.
Hvis man venter et vigtigt opkald, kan der dispenseres for dette.
Vedtaget 9.1.2019
AC
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