1. Princip for mobil-fri skole
Formål:
Farsø Skole indfører mobil-fri skole grundet 2 primære årsager:
•
•

Styrkelse af det sociale samvær i frikvarterne
Højne koncentrationen i timerne

Hvorfor:
Farsø Skole oplever at flere og flere elever bruger meget tid på sin mobiltelefon. Og ofte alene. Disse
elever deltager ikke i lege og snakke i frikvarteret på samme niveau som de elever, der ikke bruger
mobiltelefon. Farsø Skole vurderer at det hverken er godt for at den enkelte elev eller fællesskabet.
Samtidig oplever Farsø Skole at elever er aktive på mobiltelefonen eller modtager beskeder på sin
mobiletelefon i undervisningstimerne. Det kan være forstyrrende for både den enkelte elev og klassen.
Det betyder at:
1. Eleverne skal ved skoledagens start aflevere sin mobiltelefon (hvis den er med i skole) i et
mobilhotel, som opbevares i klasselokalet i aflåst skab. Mobiltelefonerne udleveres igen ved
skoledagens afslutning. Det er lærerens ansvar at indsamle og udlevere mobiltelefonerne.
2. Hvis lærer oplever modstand mod aflevering, kan skolens ledelse blive inddraget
3. Vi anerkender fuldt at mobiltelefonen med fordel kan bruges i undervisningen, og derfor
forbydes de heller ikke. Tværtimod. Hvis lærer ønsker at elever skal bruge mobiltelefon i
undervisning i udvalgte timer eller dage, vil det være en god ide at informere elever og evt.
forældre for at sikre at mobiltelefon medbringes. Efter undervisningen skal de naturligvis
afleveres som beskrevet
4. Hvis lærer oplever at elevers øvrige mobile enheder virker forstyrrende i undervisning eller
frikvarter, vil disse mobile enheder blive opfattet som en mobiltelefon, og vil derfor også blive
indsamlet ved skoledagens start.
Hvad betyder det for jer forældre:
•
•

Det betyder at I skal informere jeres barn/børn om mobil-fri skole. Både hvorfor og hvilke regler
og konsekvenser.
Det betyder at I skal aftale spilleregler med jeres barn/børn for hvornår og hvorfor man sms’er
og/eller ringer til hinanden. Det er i forhold til legeaftaler m.m.
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