Regler og retningslinjer – Vindinge skole
Anvendelse af mobiltelefoner og digitale medier
Vindinge Skole ønsker i samarbejde mellem elever, forældre og personale at skabe en skole
hvor vi:


ser mobiltelefoner og digitale medier, som naturlige kommunikationsværktøjer i elevers
hverdag.



ser positivt og anerkendende, på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og digitale medier og
de muligheder disse giver.



er medvirkende til at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur



har en tydelig og kendt ramme for brug af mobil og digital dannelse for alle klasser –
herunder med fokus på anvendelse af video, lydoptagelse og kamerafunktion.



har en pædagogisk begrundet plan for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets mv.

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier, gælder det for
skole og SFO, at vi vil fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende kultur
ved at:


der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og digital dannelse i
undervisningen på alle årgange



der sættes fokus på anvendelsen af digitale medier, digital dannelse og etik på skoleårets
første forældremøde på alle årgange



mobiltelefoner ikke må være et forstyrrende element i undervisningen. Mobiltelefoner skal
være på lydløs, og må ikke være fremme i undervisningstiden. De enkelte klasser/årgange
kan have særlige regler omkring anvendelse og opbevaring af mobiltelefoner.



mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt redskab i undervisningen når det
pædagogiske personale skønner det relevant



elevers brug af mobiltelefoner på skolen, skal ske på forsvarlig vis, være velbegrundet og
kendt for omgivelserne.



på Vindinge Skole uploades ikke billeder, lyd eller film optaget i skole- /SFO-tiden til
internettet, med mindre det er en del af undervisningen og efter aftale med skolens
personale



enhederne medbringes på forældrenes ansvar, og skolens forsikring dækker ikke i
forbindelse med ulykke eller skade.

Regler om anvendelse af iPads og computere i undervisningen
iPads og computere anvendes i undervisningen i det omfang personalet finder det
hensigtsmæssigt.
Når IPad eller computer ikke anvendes til undervisning f.eks. ved gennemgang af fælles stof – skal
iPad og computer som udgangspunkt ligge i tasken. Hvis personalet tillader det, kan alternativ
være at iPad ligger med bagsiden opad og computeren ligger helt lukket på elevens bord.
Høretelefoner anvendes ikke, når der er fælles gennemgang.
Høretelefoner kan anvendes når personalet giver tilladelse hertil. Får man af personalet tilladelse
til at høre musik i arbejdet med en opgave, må det ikke genere andre. Musik skal være fra en
hjemmefra etableret playliste - der skal ikke anvendes undervisningstid på at finde musik.

Regler om anvendelse af mobiltelefoner


I 0.-2. klasse anvender elever ikke mobiltelefon i skole og SFO



I 3. klasse anvender elever ikke mobiltelefon i undervisning eller frikvarterer, i SFO må
mobiltelefon anvendes efter aftale med personalet.



I 4.-5. klasse kan elever anvende mobiltelefoner til undervisningsrelaterede opgaver i
undervisningen. Når mobiltelefonen ikke bruges til undervisning skal den ligge i tasken og
være på ”flytilstand”. Mobiltelefonen kan, efter aftale med personale og gældende
klasseregler, anvendes i frikvarteret.



I 6.-9. klasse kan elever anvende mobiltelefoner til undervisningsrelaterede opgaver i
undervisningen, samt til aktivitet i frikvarterer og pauser – Når mobiltelefonen ikke bruges til
undervisning skal den i undervisningstimerne stå i klassens ”mobilhotel” og være på
”flytilstand”. Det er udelukkende eleven selv som sætter og afhenter sin mobil i
mobilhotellet.

Regler om billeder og deling af billeder/video
Når der står ”dele” betyder det ikke kun at dele offentligt på f.eks. snap chat, Facebook el. lign. Det betyder også at dele dem i private beskeder eller chats - Dele skal forstås på samme måde
som at videresende.


Det er ikke lovligt at tage eller dele billeder, video eller lign. af andre, hvis de derved kan
føles sig pinligt berørt, krænket eller udstillet.



En elev må gerne dele billeder af sig selv eller andre, hvor man kan se deres ansigt – hvis
de er blevet spurgt først, og de har sagt ja. Spørg altid først!



Skolen må heller ikke offentliggøre billeder og video af dig på for eksempel deres
hjemmesiden uden dine forældres tilladelse. Skolen indhenter denne tilladelse når eleven

starter i skolen, hvis tilladelsen skal ændres, skal forældrene henvendes sig til skolens
kontor.


Du må ikke dele billeder og video af andres personlige oplysninger, for eksempel deres
password, adresse eller telefonnummer.

Digital mobning eller chikane
Anvendelse af mobiltelefoner og digitale medier som f.eks. SMS, snapchat og Facebook osv. til
bevidst at nedgøre en anden er helt uacceptabelt. Det ses f.eks. ved at man: Latterliggør, bruger
nedladende øgenavne, udstiller en negativt, skriver grimme ting til/om en, spreder rygter eller truer
en.

Hvis regler ikke overholdes
En elevs uetiske brug af mobiltelefon eller digitale medier meddeles straks til hjemmet. Overholdes
skolens regler ikke, kan det efterfølgende få konsekvenser for eleven.
Skolen har en forventning om, at elever og forældre bakker op om skolens regler på området.

