Politik for brug af computeren på Forældreskolen.
Computeren er et naturligt arbejdsredskab i den daglige undervisning. Vi ønsker at fremme
dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende digital kultur, hvor vi ser positivt og
anerkendende på tilgangen til brugen af computeren, og de muligheder den giver.

På Forældreskolen medbringer man selv en computer fra 4. klasse, men allerede fra 0. klasse
inddrages iPads og Chromebooks løbende i undervisningen.
Retningslinjerne for computeren på Forældreskolen:
0.-3. klasse:
Skolen har klassesæt af iPads, Chromebooks og Pc’er. Disse klassesæt inddrages løbende i
den daglige undervisning alt efter årgange og emner. Enkelte elever vil bruge en computer
eller Chromebook som kompenserende IT-værktøj i forhold til specifikke danskfaglige
udfordringer.

Disse devices er tænkt til undervisningsbrug, og er derfor ikke en del af frikvartererne. For
eventuelle medbragte devices gælder samme retningslinjer. Det betyder, at på spilledage i
SFO’en må eleverne spille efter de regler, der er i SFO’en, men ikke i klasselokalet inden første
lektion eller i de øvrige frikvarterer.
4.-6. klasse:

Alle elever medbringer selv en devise i form af PC, Mac eller Chromebook. Der forefindes i
alle klasselokaler et aflåst skab, hvor eleverne kan opbevare deres devises og have dem til
opladning. Da 5. og 6. årgang har udeordning i alle frikvartererne, er computerne ikke i brug i
frikvartererne. Dette gælder også, når det er spisefrikvarter. Her bruges tiden på at
hyggesnakke med klassekammeraterne.

Det er læreren, der definerer, hvad devicen skal bruges til i timerne, og om den skal
forefindes på bordet. Kan eleven ikke efterfølge disse anvisninger skal devicen lægges i
skabet, og eleven må arbejde uden at computeren er til rådighed.
7.-9. klasse:

Alle elever medbringer selv en devise i form af PC, Mac eller Chromebook. Der forefindes i
alle klasselokaler et aflåst skab, hvor eleverne kan opbevare deres devises og have dem til
opladning.

Det er læreren, der definerer, hvad devicen skal bruges til i timerne, og om den skal
forefindes på bordet. Kan eleven ikke efterfølge disse anvisninger skal devicen lægges i
skabet, og eleven må arbejde uden at computeren er til rådighed.

I frikvartererne må man må ikke benytte spil, der involverer køb, ej heller bettingsider.
Forældrene informeres, hvis dette opdages.
I spisefrikvarteret er computeren lukket ned. Her bruges tiden på at hyggesnakke med
klassekammeraterne, mens man spiser.
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Politik for mobiltelefoner på Forældreskolen.
Forældreskolen vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor
mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes
hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende
mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af
mobiltelefoner, og de muligheder disse giver.
Mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen. Ligeledes må
mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale
udvikling – men man skal ikke underkende mobiltelefonernes sociale funktion i nutidens
ungdomskultur.
Retningslinjer for mobiltelefoner på Forældreskolen:

0.– 2. klasse:
Mobiltelefoner skal være lydløse og ligge i tasken eller i lommen i skoletiden – såvel i timerne
som i frikvartererne.
Vi finder det væsentligt, at eleverne bruger tiden sammen med deres kammerater i
frikvartererne på leg og samtale - kort sagt: nærvær, hvor der er fokus på elevernes trivsel og
sundhed.

Hvis eleverne får brug for at ringe hjem i skoletiden kontaktes en voksen, inden der ringes, og
vi opfordrer forældrene til ikke at kontakte eleverne i skoletiden.
3.-4. klasse:

Mobiltelefoner skal være lydløse og ligge i tasken eller i lommen i skoletiden – såvel i timerne
som i frikvartererne. Efter aftale med læreren kan eleverne anvende telefonen som et
arbejdsredskab i undervisningen. Hvis brugen af mobiltelefonen udgør et problem i timen,
kan den inddrages af læreren og ligge til opbevaring på kontoret, indtil eleven skal hjem.
Vi finder det væsentligt, at eleverne bruger tiden sammen med deres kammerater i
frikvartererne på leg og samtale - kort sagt: nærvær.

Hvis eleverne får brug for at ringe hjem i skoletiden kontaktes en voksen, inden der ringes, og
vi opfordrer forældrene til ikke at kontakte eleverne i skoletiden.
5. – 6. klasse:
Mobiltelefoner skal være lydløse og ligge i tasken eller i lommen i timerne. Efter aftale med
læreren kan eleverne anvende telefonen som et arbejdsredskab i undervisningen. Hvis
brugen af mobiltelefonen udgør et problem i timen, kan den inddrages af læreren og ligge til
opbevaring på kontoret, indtil eleven skal hjem.
I spisefrikvarteret er mobiltelefonen pakket væk. Her bruges tiden på at hyggesnakke med
klassekammeraterne, mens man spiser.
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7.-9. klasse:
Mobiltelefoner skal være lydløse og ligge i tasken eller i lommen i timerne. Efter aftale med
læreren kan eleverne anvende telefonen som et arbejdsredskab i undervisningen. Hvis
brugen af mobiltelefonen udgør et problem i timen, kan den inddrages af læreren og ligge til
opbevaring på kontoret, indtil eleven skal hjem.
I spisefrikvarteret er mobiltelefonen pakket væk. Her bruges tiden på at hyggesnakke med
klassekammeraterne, mens man spiser.
Lejrskoler og ekskursioner
Her gælder særlige regler opsat af læreren.

Derudover accepterer Forældreskolen ikke:
Mobning
Ligesom mobning i almindelighed ikke accepteres, accepteres mobning via telefonerne eller
sociale medier heller ikke. SMS’er og statusopdateringer på sociale medier, der omtaler en
anden elev, lærer, pædagog eller lignende på en grov og nedladende måde, opfattes som
mobning og kan ikke tillades. Kendskabet til dette vil medføre en forgribende indsats fra
skolens side for at komme det til livs efter forudgående samtaler med eleverne og forældrene.
Der henvises til antimobbe-strategien på hjemmesiden for en uddybning af dette punkt.
Billed- og lydoptagelser
Billed- eller lydoptagelser af lærere eller elever, uden klart samtykke i den konkrete situation,
er ikke tilladt.
Overskridelse af disse punkter kan få alvorlige konsekvenser. Dette afgøres i hvert enkelt
tilfælde af ledelsen efter samtaler med de implicerede parter.
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