Skærm-politik på Klippen (Gældende fra august 2017)
Da vi på Klippen ønsker at styrke fællesskabet og trivslen har vi besluttet at ændre vores skærmregler på skolen. Efter en proces blandt medarbejderne har emnet været oppe på alle årganges
klassemøder, og nu er vi klar med en reform. Eleverne har selv bemærket, at når de isolerer sig med
hver deres skærm er det ikke godt for fællesskabet.
At lære børn digital dannelse er en fællesopgave mellem forældre og skole. Skal man dannes til at
være moderne digital bruger kræver det også, at man kender vigtigheden af at være væk fra
skærmen. Der skal være skærmfri perioder i hverdagen. På skolen vil vi skabe et rum, hvor der kan
være plads til skærmen, men også et rum hvor den ikke spiller en rolle.
Undervisning og pauser:
Skærme må kun benyttes i undervisningstiden, hvis læreren vurderer at de skal inddrages. Fra 6. til
9. klasse er computere en naturlig del af undervisningen i mange lektioner. I de øvrige klasser kan
skærme bruges, hvis det er aftalt med en voksen.


0. - 5. klasse skal beholde alle slags skærme i tasken hele skoledagen. Den skal være slukket
eller på ”fly-tilstand”. Den kan dog benyttes efter aftale med en voksen.



6. - 9. klasse må benytte deres skærm i den første pause fra kl. 10.00 til 10.15. Resten af
dagen skal telefon/tablet være i tasken. Den skal være slukket eller på ”fly-tilstand”. Det
betyder, at det ikke er en mulighed at benytte telefon/tablet som lommeregner, ur eller
andet. Computeren behøver ikke komme i tasken, da den skal benyttes i undervisningen.

SFO og Klub4:





Børnene skal beholde alle slags skærme i tasken hele dagen. Den skal være slukket eller på
”fly-tilstand”. Fra 3. klasse kan man låne en telefon af de voksne i SFO.
Klub4 må spille play-station to eftermiddage om ugen og efter 15.30 hver dag.
I SFO og Klub4 er der mulighed for computertid (kun på skolens stationære computere) efter
15.30 hver dag.
Der er særlige dage i SFO, hvor børnene må medbringe egen skærm.

Vi lægger op til at klasserne taler på klassemøde om hvordan reglerne i den enkelte klasse skal
være om morgenen inden skolestart.
Alle klasseteams kan lave yderligere regler i en periode for egen klasse, hvis de finder det
nødvendigt og det gavner trivslen og fællesskabet.
Skærme må udover det beskrevne kun benyttes efter aftale med en voksen.
Ved overtrædelse af disse regler kan skærme inddrages, hvorefter eleven kan få den udleveret
på skolens kontor ved skoledagens afslutning.

