Digital dannelse på Esbjerg Realskole - mobiladfærd:

Mobilen anvendt korrekt, er et fantastisk og næsten uundværligt redskab i vores
teknologiske samfund. Vi vil som skole gerne give vores elever en digital dannelse. Vi tror
ikke på et generelt forbud, men klare og tydelige retningslinjer omkring anvendelsen af
mobilen i skoletiden.

Retningslinjerne er udarbejdet i et ønske om, at eleverne i
skoletiden dyrker de sociale fællesskaber, leg, samtaler, spil
m.m. velvidende, at der er de samme muligheder via mobilen.

Den teknologiske udvikling går utrolig stærkt og derfor vil vi sikkert med jævne mellemrum skulle tilpasse
retningslinjerne, så de er opdaterede og passer til tidens udvikling.
Udgave 2018:
0. - 3. klasse:
Såfremt mobilen er med i skole, opbevares den i tasken slukket fra skoledagens begyndelse (7.50) til
skoledagens ophør. Afventer man besked eller har brug for at kontakte forældre i løbet af
skoledagen, aftales dette med en voksen på skolen.
Såfremt forældre i løbet af skoledagen akut skal i kontakt med sit barn, er man altid velkommen til at kontakte
kontoret på skolens nummer 75 12 09 66.

4. – 7. klasse:
Såfremt mobilen er med i skole, afleveres mobilen i aflåst skab og i
mobilholder ved skoledagens begyndelse til skoledagens ophør.
Afventer man besked eller har brug for at kontakte forældre i løbet af
skoledagen, aftales dette med en voksen på skolen.
Vurderer den enkelte lærer, at det vil være formålstjenligt at benytte mobilen i undervisningen, er dette naturligvis
en mulighed.
Såfremt forældre i løbet af skoledagen akut skal i kontakt med sit barn, er man altid velkommen til at kontakte
kontoret på skolens nummer 75 12 09 66.

8. – 10. klasse:
Ved timens start afleveres mobilen i centralt placeret mobilholder.
Vurderer den enkelte lærer, at det vil være formålstjenligt at benytte mobilen i
undervisningen, er dette naturligvis en mulighed.
Mobilen kan benyttes i pauserne.

