IT-politik på Hældagerskolen
På Hældagerskolen ønsker vi at have en kultur, hvor brugen af it-teknologi fremmer
fagligheden og primært anvendes i faglige sammenhænge, når det giver mening. Vi
ønsker desuden at understøtte elevernes sociale udvikling og interaktion med hinanden. På bagrund af dette ønsker vi en tydelig og kendt mobilpolitik, som beskriver
anvendelsen af mobiltelefoner, pc, tablets mv. i skoletiden. Der gælder særskilte regler for SFO’en.
Overordnet gælder følgende:
Mobiltelefoner/pc/tablets må ikke være et forstyrrende element i undervisningen.
Får elever undtagelsesvis lov til at spille i skoletiden, skal aldersgrænserne på spil
overholdes til enhver tid. Aldersgrænser skal også overholdes i SFO’en.
Mobiltelefonen/pc/iPads kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver
det. Reglerne for brug fastsættes da af læreren/pædagogen.
Regler for anvendelsen af mobiltelefoner mv.
0.-3. klasse:
Brug af egne medbragte mobiltelefoner, iPads og lign. er ikke tilladt i skoletiden –
dette gælder både timer og frikvarterer. Medbragte telefoner skal være slukket og
ligge i tasken. Læreren/pædagogen kan give lov til i enkeltstående frikvarterer/dage,
at eleverne må anvende dem. Dette vil blive meldt ud i god tid.
4.-9. klasse:
Eleverne medbringer egen computer til anvendelse i undervisningen, Ipads kan også
medbringes og bruges i undervisningssammenhænge. PC’er og Ipads skal være slukket i pauserne. Eleverne må i fællesskab høre musik på klassens activeboard. Brug af
egne medbragte mobiltelefoner er ikke tilladt i skoledagen, med mindre læreren
henstiller til det. Er de blevet brugt i undervisningen, skal de indsamles efterfølgende. Bruges mobiltelefonerne i idræt, skal de indsamles inden omklædning. Hver
klasse har et mobilhotel, som er placeret i et aflåst skab. Mobiltelefonerne afleveres
ved skoledagens begyndelse – i slukket tilstand – og udleveres igen ved skoledagens
afslutning.
Hvis reglerne brydes
Hvis reglerne ikke overholdes, inddrages mobiltelefon med besked om, at den kan
hentes på kontoret eller hos læreren, når skoledagen er slut. En elevs uetiske brug af
mobiltelefonen eller digitale medier meddeles hjemmet af ledelsen.
Det er forældrenes ansvar, hvis barnet medbringer mobiltelefon eller andre digitale
medier. Skolens forsikring dækker ikke i forbindelse med ulykke eller skade.
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