Regler for brug af mobiltelefon i SFO-tiden
I den tid man befinder sig i Lindehuset, skal mobiltelefonen blive i tasken eller i
lommen.
Telefonen må derfor heller ikke bruges til at høre musik på, til at spille på eller til at
tage fotos og film med. Barnet må IKKE selv bruge sin telefon til at ringe hjem til
forældrene, medmindre det på forhånd er aftalt med en voksen i Lindehuset.
Har barnet brug for hjælp eller er blevet ked af det, kan og skal han/hun altid
henvende sig til en voksen i Lindehuset. Vi hjælper altid!
Har du som forælder brug for at komme i kontakt med dit barn, er du altid
velkommen til at ringe til Lindehuset på tlf. 87 38 23 14.

I forbindelse med etablering af legeaftaler har vi den regel, at de børn, der bliver
hentet i Lindehuset af forældrene, venter med at lave aftalen til én af forældrene
kommer. Det betyder, at den pågældende forælder enten siger ja eller nej til
etablering af en legeaftale. Er det et ja, hjælper forældrene selv børnene med at ringe
fra Lindehusets telefon.
Overtrædelse:
Overtrædelse af ovenstående kan medføre inddragelse af mobiltelefonen, som først
bliver udleveret, når børnene bliver hentet. Inddragelse sker naturligvis ikke uden
forudgående advarsel.
Der er undtagelser:
Når det drejer sig om de lidt større børn, så kan de få lov til at låne telefonen i
Lindehuset eller få lov at bruge egen mobiltelefon til selv at ringe hjem og lave
legeaftaler. Reglen er her, at barnet først skal have lov af en voksen i Lindehuset til at
ringe hjem – og at barnet efterfølgende skal informere om udfaldet, så det kan blive
skrevet i kalenderen/beskedbogen.

Hver dag efter klokken 16 må børnene spille på de medbragte elektroniske apparater
– iPad, iPod m.fl. – herunder også mobiltelefoner.
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