Rutiner angående mobiltelefoner på Ängdala Skolor
Inledning
Alla elever har rätt att uppleva trygghet och studiero när de är i skolan. Något som vi på
Ängdala har märkt kan påverka både trygghet och studiero är elevers användning av
mobiltelefoner. Med anledning av det har vi skapat följande rutindokument där det tydligt
framgår vad som gäller angående mobiltelefoner på vår skola.

Vad gäller på Ängdala?
F-3 - Eleverna får lov att ha med sig sina mobiltelefoner till skolan men de ska inte
användas under skoldagen utan de ska ligga i elevens väska. Undantag är ifall en elev ska
kontakta sina föräldrar och då görs detta först efter att eleven har bett en vuxen om lov.
4-9 - Eleverna får lov att ha med sig sina mobiltelefoner till skolan och de får användas
under raster. På lektionstid lägger vi undan mobiltelefonerna i speciellt avsedda
mobilfickor, som finns i varje klassrum, alternativt lämnas de i elevernas skåp. Detta
menar vi leder till en ökad studiero i klassrummet. Ansvarig lärare påminner eleverna i
början av varje lektion om att lägga sina mobiltelefoner på rätt plats.
I matsalen har vi skärmfri zon, vilket innebär att mobiltelefoner/iPads inte ska synas till där
inne. Om de tas med in ska de hela tiden vara utom synhåll i t.ex. en ficka. Kan de inte
förvaras utom synhåll ska de istället lämnas i elevens skåp innan denne går till matsalen.
Syftet med detta är att skapa en ökad matro. Att mobiltelefoner/iPads inte ska vara synliga
i matsalen gäller för såväl elever som vuxna.
När det gäller omklädningsrummen på skolan råder totalt förbud att ta med
mobiltelefoner/iPads in. Detta för att samtliga elever ska känna sig bekväma med att vara
nakna och duscha utan att oroa sig för risken att någon kan fotografera/filma dem.
Fritids
Eleverna lämnar in sina telefoner då de kommer till sin avdelning.
Telefonerna förvaras i en låda på respektive avdelning.
Lådan förvaras av personalen och telefonen hämtas endast ut när eleven ska
hem/hämtas.
Om en elev ska nå eller bli nådd av vårdnadshavare så ska denne använda respektive
avdelnings telefon (se hemsidan):
Lill: 040-678 33 82
Mellan: 040-678 33 77
Stor: 040-678 33 84

Alla vuxna på skolan känner till dessa förhållningsregler
och har ett ansvar att agera när de inte följs och att hjälpa
eleverna att upprätthålla dem. Det är pedagogen/medarbetaren som
uppmärksammar händelsen som bär ansvaret för att agera utifrån vad som har
uppkommit.
Skolan ansvarar inte för elevers mobiltelefoner, utan de tas med under eget ansvar.

Vad händer om någon inte följer dessa rutiner?
Om en elev bryter mot de regler vi har kring mobiltelefoner får det konsekvenser.
Klassrum: Om läraren ser mobiltelefoner på fel plats tar denne omhand om mobiltelefonen
och lägger den i en av de avsedda mobilfickorna. Om en och samma elev upprepade
gånger inte lägger sin mobiltelefon på avsedd plats skickas ett mail hem med information
till vårdnadshavare att eleven stör studieron i klassrummet. Elevens mentor ansvarar för
att skicka detta mail.
Matsal: Ser någon i personalen att en elev har sin mobiltelefon synlig i matsalen ska
denne omedelbart uppmana eleven att lägga undan sin mobil. Om en och samma elev
upprepade gånger har sin mobil framme i matsalen skickas ett mail hem med information
till vårdnadshavare att eleven bryter mot rådande förhållningsregler. Elevens mentor
ansvarar för att skicka detta mail.
Omklädningsrum: Får personalen kännedom om att en elev haft sin mobiltelefon med sig i
omklädningsrummet skickas ett mail hem med information till vårdnadshavare att eleven
bidrar till brister gällande trygghet i omklädningsrummet för andra elever. Elevens mentor
ansvarar för att skicka detta mail.

Skolregler med anknytning till mobiltelefoner
Följande fyra regler i skolreglerna nämner mobiltelefoner:
På Ängdala filmar eller fotograferar vi inte andra utan deras samtycke.
På Ängdala lägger vi undan mobiltelefonen under lektionstid om inte läraren har gett sitt
tillstånd för användning.
På Ängdala använder vi inte mobiltelefonen i matsalen.
På Ängdala är det förbud mot att ta med sin mobiltelefon in i omklädningsrummen.

