
PRINCIP FOR BRUGEN AF DIGITALE 
MEDIER I SKOLEN

Formål

Kirkebakkeskolen onsker med princippet for brugen af digitale medier i skolen, at sætte tydelige rammer for brug 
af mobiltelefoner og andre skærme i pauser og undervisningen. Dette princip skal både understotte vores onske 
om, at digitale medier bliver brugt til undervisningsfonnål. Men samtidig også stotte vores onske om, at få mere 
koncentration i undervisningen samt bidrage til gode pauser, hvor eleverne socialiserer og er aktive med hinanden, 
når de er sammen.

Skolen har følgende retningslinjer for brug af skænne og mobiltelefoner inden forste time, i timerne, pauserne og 
efter sidste time.

Indskoling:

I indskolingen har eleverne som udgangspunkt hverken mobiler i timerne eller pauser. Der kan være særlige 
grunde til, at man kan soge om dispensation til brug i timerne. Computere/iPads bruges efter behov i timerne til 
faglige fonnål.

Mellemtrin:

På mellemtrinnet har eleverne som udgangspunkt ikke mobiler i timerne eller pauser. Mobil/Computere/iPads 
bruges efter behov i timerne til faglige fonnål.

Udskoling:

I udskolingen har eleverne som udgangspunkt ikke mobiler i timerne eller pauser. Mobil/Computere/iPads bruges 
efter behov i timerne til faglige fonnål.

SFO

Der gælder de samme regler for brug af mobil i SFO-tiden med undtagelse af spilledage. Legeaftaler laves som 
udgangspunkt hjemmefra og noteres i tabulex. Man kan komme i kontakt med SFO i åbningstiden på SFO-mobil.

Alle afdelinger:

I timerne bruges der computere/iPads som hidtil. Det er læreren/pædagogen, der vurderer omfanget og behov. I 
pauserne kan der bruges computere, hvis man har aftale med sin lærer/ pædagog og man arbejder med noget 
fagligt. Sociale medier kategoriseres ikke som noget fagligt. Inden skole og efter sidste time bruges der ikke 
mobiltelefoner eller computere på skolen.

Personale:

De voksne går foran med det gode eksempel og skal så vidt muligt kun bruge mobil i personalerummet, i 
forberedelsesrummene eller kontorerne. I timerne er computeren det naturlige arbejdsredskab.

Forældre:

De voksne går foran med det gode eksempel og skal så vidt muligt ikke bruge mobil på skolen.

Opbevaring af mobiltelefoner:



Hvis elever har mobiltelefoner med, opbevares disse enten i tasken, mobilhoteller eller samles ind ved timestart. 
Hver afdeling har en aftale om opbevaring.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 29. jan 2019

Der fores tilsyn med princippet på følgende måde:

Hvert år fremlægger ledelsen/personalet, hvorledes princippet fungerer i forhold til både timer og pauser.

Lobende orienteres skolebestyrelsen om princippets ved evt. storre problemstillinger, der involverer både elever, 
skole og forældre


