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 skolor har märkt kan påverka både trygghet och studiero är elevers användning
av mobiltelefoner. Vi tror att det bästa för våra elever är en mobilfri skola. I detta
rutindokument framgår vad som gäller angående mobiltelefoner på Ängdala skolor.

Vad gäller på Ängdala skolor?
Skola
F-9: Eleverna får lov att ha med sig sina mobiltelefoner till skolan men de ska inte
användas under skoldagen (inkluderat raster) utan de ska förvaras i elevens väska eller i
elevens skåp i flygplansläge.
Följande undantag finns:
F-9: Om en elev behöver kontakta sina föräldrar. Detta görs först efter att eleven har bett
en vuxen om lov.
7-9: Vid caféförsäljning då eleven behöver betala med swish.
Fritids
Eleverna som är på fritids förvarar sina mobiltelefoner i sina väskor eller i sina skåp. Om
en elev behöver nå eller bli nådd av vårdnadshavare ska denne använda respektive
avdelnings telefon:
Lillfritids: 040-678 33 82
Mellanfritids: 040-678 33 77
Storfritids: 040-678 33 84

Vad händer om någon inte följer dessa rutiner?
Om någon lärare/rektor ser att en elev använder sin mobiltelefon felaktigt tar
läraren/rektorn telefonen och lämnar den på expeditionen. Personen som omhändertar
telefonen dokumenterar händelsen genom att skicka ett mail till vårdnadshavare med
information att eleven vid den tidpunkt skoldagen är slut kan hämta sin telefon på
expeditionen. Om eleven vid upprepade tillfällen brutit mot mobilpolicyn får eleven
tillsammans med vårdnadshavarna vid den tidpunkt skoldagen är slut eller senast 16.00
hämta sin telefon på expeditionen.

I övrigt gäller konsekvenser enligt vår konsekvenstrappa.

Konsekvenstrappa
Om någon bryter mot skolreglerna sker följande:
1. Tillsägelse från berörd vuxen, eleven följer uppmaningen och händelsen är
uppklarad.
2. Om händelsen inte blir uppklarad har berörd vuxen ett samtal med elever igen och
mentor informeras.
3. Om beteendet inte upphör eller incidenten anses vara allvarlig ringer mentor eller
berörd vuxen till elevens vårdnadshavare och informerar, dessutom upprättas en
incidentrapport.
4. Om beteendet trots detta inte upphör kallas vårdnadshavare och elev till möte med
berörd personal.
5. Om vi från skolans sida upplever att problem kvarstår kallas elev och
vårdnadshavare till till möte med mentor, rektor samt representant för elevhälsan.
Mötet syftar till att diskutera vidare åtgärder/insatser. Rektor är den som beslutar
om eventuell konsekvens för eleven. Skriftlig varning utfärdas, av rektor, vid behov.

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.

