Princip for mobile ”devices” i Barrit Skole, SFO og Børnehus.
Grundlag for udarbejdelse af princip
Mobiltelefoner er blevet en almindelig del af børn og unges hverdag, og som kommunikationsmiddel kan
mobiltelefoner være et nyttigt værktøj lige ved hånden. Men mobiltelefoner kan også være et forstyrrende element
for fællesskabet, samt være en hindring for nærværet mellem børn/børn og børn/voksne, hvis ikke det rammesættes.

Hvorfor/mål
Målet med dette princip er at styrke fællesskabet i Barrit skole, SFO og Børnehus, således at børn/børn og
børn/voksne er hinanden nærværende, i den tid de er sammen, og derved skabe grundlag for den bedst mulige
læring og styrkelse af et godt arbejdsmiljø.
Vi ønsker ikke en hverdag uden gode digitale værktøjer, men et fornuftigt sammenspil, som skaber et godt
læringsmiljø for eleverne/børnene, både fagligt og socialt.
Derfor vil personalet også inddrage mobile devices i dagligdagen til at løse en række planlagte opgaver, så børnene
trænes og dygtiggøres til at agere i den digitale hverdag og fremtid.

Ændringer/rammer for princippet i de forskellige afdelinger
1. Barrit Skole
Skoletiden er som udgangspunkt mobile devices fri på Barrit skole. Hvis mobile devices medbringes, afleveres de til
personalet, som anbringer og opbevarer disse forsvarligt i skoletiden. Efter dagens sidste modul, udleveres de igen til
eleven.
Hvis forældrene har behov for at komme i kontakt med deres barn i skoletiden, bedes forældrene kontakte skolen på
tlf. 79833195.

2. Barrit SFO
I vores SFO har vi valgt samme princip som i skoletiden. Børnenes mobile devices skal opbevares forsvarligt af
personalet.
Hvis forældrene har behov for at komme i kontakt med deres barn i SFO tiden, bedes forældrene lægge en tabulex
besked eller kontakte os på tlf. 23837603.

3. Barrit Børnehus
I børnehuset må børnene ikke medbringe mobile devices.
Hvis forældrene har behov for at give beskeder vedrørende deres barn, lægges en tabulex besked eller kontakt os på
tlf. 23837262.

4. Forældre
Vi opfordrer til at I ikke bruger mobile devices i hente- bringe tiden.
Som bestyrelse opfordrer vi jer forældre til, at I tager en snak derhjemme om gode digitale vaner, og derved bakker
op om princippet.

Evaluering
Princippet evalueres af ledelsen og bestyrelsen ud fra den årlige trivselsmåling blandt børn/elever/ansatte.

Underskrift/dato
Ud fra ovenstående princip udarbejder ledelsen en konkret handlingsplan.
Barrit den 30/10 2018

