Ordning om mobiltelefoner på Selam Privatskole
Kære forældre til elever i 4. – 9. klasse, Assalamu aleikum
Mange har gennem tiden ønsket, at eleverne kan have deres mobiltelefoner med i skole.
Det er vigtigt, at vi som skole sikrer, at mobiltelefoner ikke forstyrrer elevernes undervisning og læring, og
at eleverne ikke bliver asociale ved at sidde med deres telefoner hver for sig i frikvartererne. Alle elever skal
kunne bevare fokus og koncentrationen i undervisningstimerne uden at blive forstyrret af deres egen eller
deres klassekammeraters telefoner, ligesom pauserne skal bruges på leg og snak, hvor de sociale
kompetencer udvikles hos eleverne, i stedet for at de sidder hver for sig med deres egen mobiltelefon.
For at tilgodese både elevernes behov for ro i klasserne og leg i frikvartererne og forældre og elevers behov
for at komme i kontakt med hinanden til og fra skole, så har vi som skole fået specialfremstillet mobilskabe
til klasserne, som eleverne kan benytte til opbevaring af deres telefoner i løbet af skoledagen. Eleverne
afleverer således deres mobiltelefon om morgenen, når de er kommet ind i klassen. Læreren låser skabet,
så telefonerne opbevares sikkert, og eleverne får deres telefoner med hjem igen, når skoledagen er forbi.

Da et skab koster mange penge, skal hver elev
betale 50 kr. for at benytte skabet. Man betaler
kun én gang for hele elevens skoletid.

Vigtigt: Det er kun elever, der bruger
mobilskabet, der kan medbringe mobilen i
skolen. Elever der ikke benytter skabet, men
alligevel tager telefon med, vil få inddraget
deres telefon. Denne ordning sker af hensyn
til alle andre elever og af hensyn til ro og
orden på skolen.

Venligst udfyld nedenstående seddel hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skal kunne medbringe mobil i
skole og deltage i den fælles ordning med mobilskab.

---------------------------------------------------------- KLIP -----------------------------------------------------------------Jeg ønsker, at mit barn skal kunne medbringe mobiltelefon i skolen og accepterer at betale et
engangsbeløb på 50,00 kr. Beløbet betales kontant og samtidig med indlevering af denne seddel.

Barnets navn: _________________________________

Dato: _________

Klassetrin: ________

Forældreunderskrift: ____________________________________

