2016-08-22

Hej
Mobilpolicy Kunskapsskolan Katrineholm
Gäller från och med 2016-08-22.
Policy
Från och med höstterminen 2016, begränsar vi elevernas mobilanvändande.
Eleverna får ej ha med sig mobiltelefonerna under lektionstid. Elever i årskurs 4-5
kommer att få lämna ifrån sig telefonerna under lektionstid. För elever i årskurs 6-8
ska telefonerna antingen lämnas hemma eller låsas in i skåpen. Telefonerna får
endast användas under raster eller om handledare/ämneslärare ger andra
instruktioner.
Eleverna i åk 9 får fortfarande ha med sig telefonerna under lektionstid. Dessa ska
dock vara avstängda och får endast användas om läraren ger tillåtelse till detta.
Anledningen till att åk 9 undantas från policyn är att årskursen ännu ej har fått tillgång
till Chromebooks, som åk 7 och 8. Gällande eleverna i årskurs 4-6 så vill vi att de
lägger sitt fokus på loggboksanvändande och att komma in i arbetssättet.
Syfte
Vi inför denna policy för att hjälpa eleverna att koncentrera sig på studierna. Det finns
många fördelar med och användningsområden för mobiltelefoner, inte minst inom
skolan. Vi är generellt sett positiva till användandet av digitala verktyg, men har
samtidigt blivit övertygade om att den distraherande faktorn som mobilerna utgör,
påverkar koncentrationen, arbetsron och inlärningen. Vi inför denna policy för att
hjälpa våra elever att lyckas bättre i skolan. Nästa läsår, när ytterligare en årskurs
har Chromebooks, gäller policyn även åk 9.
Åtgärdstrappa
1. Om någon elev bryter mot denna policy, har skolans personal rätt att beslagta
mobilen. Handledaren kontaktar vårdnadshavare med påminnelse om policyn
samt uppmaning om samtal hemma. Mobilen kan återhämtas efter
skoldagens slut.
2. Om detta upprepas, kallas elev och vårdnadshavare till möte med
handledare, samt eventuell annan personal från arbetslaget.
3. Om ovanstående åtgärder fortfarande inte hjälper, kallas elev och
vårdnadshavare till möte med rektor och handledare.
Med vänlig hälsning,
Henrik Svärd tillsammans med personal.
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