Skolebestyrelsens princip om digital dannelse og elevers brug af mobiler i skoletiden:
På Tommerup Skole er vi klar over, at vores digitale vaner og digitale dannelse har stor betydning for
elevernes og vores fremtid. Derfor er vi nødt til at sætte en ramme for og forventning til, hvordan vi
hjælper os selv og hinanden til at bruge vores digitale medier på en sund måde.
Vedr. digital dannelse:
Vi er bevidste om, at vi skal lære vores elever at bruge den digitale verden med omtanke og respekt.
Det betyder, at skolen, i samarbejde med forældrene, sætter fokus på i alle klasser, at vi opdrager os
selv og hinanden til at være kritiske, etiske og bevidste brugere af de digitale medier. Gennem
Tommerup Skoles Støtteforening har vi f.eks. haft besøg i 2019 af Imran Rashid, som gav et
inddragende og meget inspirerende oplæg om vores digitale verden i forhold til vores mentale
sundhed.
Når vi oplever, at elever er overdrevent optaget af f.eks. digitale spil og medier taler vi med familien
om det, fordi det er usundt, hvis spil- og medieverdenen stjæler al opmærksomhed og nærvær fra et
barn.
Vedr. mobiltelefoner:
I alle klasser taler klasseteamet med eleverne om, hvordan og hvorfor mobiltelefonen er lagt væk i
skoletiden. Vi ønsker nærvær og koncentration i skoledagen, og derfor lægger vi mobiltelefonen væk,
så vi ikke bliver fristet til at lade os selv forstyrre.
Vi lærer mindre, hvis vi lader os forstyrre af os selv eller andre. Desuden vil vi værne om nærvær og
socialt samvær for at fremme trivsel for vores elever.
I morgenminutterne inden skoledagen starter har eleverne mulighed for at bruge deres
mobiltelefoner, lige som mobiltelefoner (gennem læreren/ pædagogen) kan hentes frem, hvis akut
behov.
Klassekulturen skal understøtte en bevidst holdning til brug af medier, herunder til brug af
mobiltelefoner og andre devices. Der skal være en naturlig og inddragende dialog i klassen mellem
elever, forældre og lærerteam vedr. vores regler og retningslinier, således at vi alle kender grunde og
årsager og derved accepterer disse, selv om man evt. ikke helt er enig.
Mobiltelefonen kan bruges i undervisningen, hvis læreren vurderer det hensigtsmæssigt. Desuden
kan mobiltelefonen bruges, hvis der skal betales i boden.
Når skoletiden starter kl. 8.05 er mobiltelefonerne lagt i kasse i et aflåst skab. Dette gælder i alle
klasser.
Hvis der skal gives en meget vigtig besked fra forældre til en elev i skoletiden foregår det gennem
kontoret/ sekretæren på tlf. 6474 6525.
Det er ikke tilladt at fotografere eller filme uden tilladelse.
Skolen tager ikke ansvar, hvis mobiltelefonen bortkommer eller bliver ødelagt.
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