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Policy för mobiltelefon för
elever på Krika Bygdeskola

Denna policy gäller för användning av mobiltelefon på Krika Bygdeskola.







Mobiltelefonen tas med på egen risk. Skolan ansvarar inte för medhavda
mobiltelefoner.
Den ska vara avstängd under lektionstid (ljudlös) om inte lärare och elev kommit
överens om annat.
På raster får eleverna spela spel, lyssna på musik mm.
Om mobiltelefonen används på olämpligt sätt ska den lämnas till läraren för förvaring
under dagen. (ringer på lektionstid utan lov, använder vapenljud som tex kulspruta,
skickar hot eller liknande, fotograferar/filmar/gör inspelningar på ett sätt som kan
upplevas kränkande)
Vid upprepade olämpliga händelser lämnas telefonen hemma, alternativt lämnas direkt
på morgonen till fritids/skola och återfås när eleven åker hem. Under denna tid tar
skolan ansvar för mobilen.

Om en elev vill ha med mobiltelefon till skolan skriver eleven och vårdnadshavare under och
skickar tillbaka blanketten till skolan

Jag ____________________________________ har läst igenom Krika Bygdeskolas policy
för mobiltelefoner och vet att





jag ansvarar själv för min mobil och vet att skolan inte ersätter den om den går sönder
eller blir stulen.
den ska vara avstängd under lektionstid om jag inte fått lov av läraren att ha den på,
för att tex lyssna på musik.
om jag använder mobilen på fel sätt och läraren ber mig lämna in den, ska jag göra
det. Jag får tex inte ringa under lektionstid eller fotografera mm på ett sätt som kan
upplevas kränkande
om jag inte klarar av att följa dessa regler får mobilen stanna hemma eller lämnas till
läraren direkt på morgonen och jag får inte tillbaka den förrän jag ska åka hem.

Mitt barn har läst igenom policyn och förstår reglerna. Jag godkänner att mitt barn har med
sig mobil till skolan och är medveten om att skolan inte tar ansvar för den mer än under ett
omhändertagande, då den låses in på lärarrummet.
________________________________________________________________

