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FASE 1:
• Mobiltelefoner fjernes fra undervisningen og placeres i de nyindkøbte bakker.
Opstart i uge 21.
• Faglærere indsamler og udleverer mobiler før og efter hver time.
• Elever må KUN at bruge mobilen i pauserne til at handle i boden med.
FASE 2:
• Mobiltelefoner låses inde fra morgenstunden i mobilskabe i klasserne.
Afregning i boden foretages på anden vis end dd. (Opstart i uge XX)
Aktiviteter i implementeringen – fase 1:
• Uge 19 – Besked til forældre om at der indføres mobilfri skole, samt
begrundelse hvorfor (herunder skolebestyrelsens beslutning) og at vi gerne
vil have aldersvarende brætspil samt få fyldt op af div legeredskaber i
klasserne fra klassekasserne. Spilbørs i blok D i uge 21. Herefter fjernes de
resterende spil.
• Uge 19 – 20: Ledelsen besøger alle klasser og fortæller (aldersvarende) om
hvorfor der nu indføres mobilfri skole. (NF har afholdt første del af dette oplæg på 8. årgang)
• Uge 21 – 1. juni – Opstart af mobilfri skole.
Aktiviteter i implementeringen – fase 2:
• Uge xx – Klargøring til låseløsning i alle relevante klasser + spil fordeles i
klasserne.
Procedure – fase 1
• I morgen-SFO ligger mobilerne slukket i tasken
• Den enkelte medarbejder sørger for at indsamle mobiler og sætte dem i
bakken – og gerne ind i et skab.
• Mobiltelefoner slukkes af eleverne inden de kommer til skolen, således at
der ikke skal bruges tid på at få dem slukket efter kl. 8.00.
• Slukket er slukket – ikke bare ”låst” eller på lydløs.
• Mobiltelefonerne udleveres igen efter den pågældende time.
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Køreplan:
Implementeringen af Mobilfri skole falder af praktiske årsager i to faser.
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På Hvinningdalskolen ønsker vi at skabe gode rammer for trivsel og faglig
fordybelse. Det er påvist i mange sammenhænge og via flere studier, at
mobiltelefoner forstyrrer os i vores relationsdannelse og i vores evne til kunne
fordybe os og være ægte til stede. På den baggrund tilstræber vi, at
mobiltelefonen fremadrettet kun indtænkes i skolehverdagen som et redskab til
læring og et praktisk hjælpemiddel til nogle specifikke opgaver.
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Procedure – fase 2:
• I morgen-SFO ligger mobilerne slukket i tasken
• Den medarbejder der har 1. lektion låser mobiltelefonerne ind og sørge for
at de ligger ud for navnet på eleven. Idræt og andre faglærere – lokal
aftale!
• Mobiltelefoner slukkes af eleverne kl. 7.50, således at der ikke skal bruges
tid på at få dem slukket efter kl. 8.00.
• Den medarbejder der har klassen i sidste lektion inden eleverne forlader
klassen udleverer telefonerne igen. Hvad med dem der slutter i faglokaler?
• Eleverne orienteres om hvorfor vi indføre mobilfri skole af ledelsen
• Medarbejderne igangsætter planlagte aktiviteter i pauser (sætte noget i
stedet for mobilen)
• PCere og tablets er som udgangspunkt lukket i pauserne og lagt i
taskerne, men indsamles ikke. Kan anvendes ved vurderet behov.
• Høretelefoner ligger som udgangspunkt i tasken, men må anvendes ved
vurderet behov.
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Eleverne orienteres om hvorfor vi indføre mobilfri skole af ledelsen
Medarbejderne igangsætter planlagte aktiviteter i pauser (sætte noget i
stedet for mobilen)
PCere og tablets er som udgangspunkt lukket i pauserne og lagt i
taskerne, men indsamles ikke. Kan anvendes ved vurderet behov.
Høretelefoner ligger som udgangspunkt i tasken, men må anvendes ved
vurderet behov.
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