Ansvar/ersättningsanspråk
Vårdnadshavare är ytterst ansvariga för elevens sätt att
använda mobiltelefonen. Elev som inte följer gällande
regler och lagar kan fråntas möjligheten att ha
mobiltelefon, iPad eller dator på skol- eller fritidstid.
Skolan ersätter inte förlust eller eventuell skada som
uppkommit under skol- eller fritidstid. Endast vid stöld ur
låst personligt elevskåp eller skada som uppkommit då
mobilen förvarats i de uppsamlingskorgar som anvisats
kan ersättning från skolan vara aktuell. Mobiler behövs
inte på fritids då föräldrar kan ringa till respektive
avdelning för att nå sitt barn om det behövs.
Vad gäller iPads så sluter skola och vårdnadshavare ett
skriftligt avtal som reglerar ansvar, vad som sker vid
eventuell skada mm, när eleverna får ut sina iPads.
Skolan är mycket tydlig med att de iPads som
tillhandahålls är enbart till för att ge eleverna en förbättrad
möjlighet till lärande och till arbete utifrån innehållet i
kursplanerna.
/ Carina & Catharina
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Nya läroverkets inställning är att
mobiler, iPads och datorer bara
används i positiva syften för
utökade möjligheter till lärande.

Skolans regler:

Detta innebär i sin tur att vi
tillämpar de lagar och regler
som finns för användning av
mobiler, iPads och datorer.
Det finns regler som fattats
lokalt på våra skolor samt
lagar som gäller alla i
samhället.

Detta betyder att:
Mobiler, iPads och datorer inte får användas på ett
sätt som stör omgivningen eller hindrar dig eller
andra från att vara koncentrerade på den
undervisning som sker i klassrummet. Vi har
områden ex. i matsalen eller elevcafeét som är
mobil- och iPadfri zoner.
Mobiler eller iPads får inte ringa eller på annat sätt
ge ifrån sig ljud som stör. Du får inte kolla SMS,
KiK, Snapchat eller andra former av
kommunikation eller sociala medier som kan störa
lärandet.
Det är pedagogen som bestämmer vad som
anses vara störande. Läraren kan också ge dig
tillåtelse att använda mobilen eller iPad i ett
undervisningssyfte. Du kan också få tillåtelse att
kontakta förälder om du ex. blir sjuk.
Läraren ansvarar för att mobilen förvaras i skåp
eller i en särskild låda som finns i alla klassrum.
Läraren bestämmer också om och när en mobil
eller iPad skall användas i undervisningen.

-Under lektionstid och på fritids skall mobiler vara avslagna och
placeras i elevskåp eller på annan anvisad plats.
-Mobiltelefoner eller iPads används inte i matsalen eller i andra
områden som anges som mobil-/ipadfri zon
-Man får inte SMS:a, kommunicera (sociala medier) eller spela på
mobil, iPad eller dator under lektionstid eller på fritids.
- På skoltid som inte är lektionstid samt på fritiden måste mobilen
hanteras socialt korrekt. Vi måste respektera varandra och inte
uppträda på ett sätt som kan såra andra. I läroplanen beskrivs de
värden som skolan skall förmedla och texten ger därmed riktlinjer hur
alla som vistas i skolan och på fritids ska bete sig mot varandra. I lagen
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling
tydliggörs detta ytterligare.
Lagar som :
-Skollagen 5 kap Trygghet och studiero §§7,22,23: Om du inte följer
gällande regler och lärarens anvisningar t ex stör undervisningen eller
lämnar ifrån dig mobilen, kan läraren utvisa dig ur lokalen för resten av
lektionen. Du förlorar då viktig undervisningstid. Läraren kan också
omhänderta mobilen för resten av skoldagen eller om det finns särskild
anledning inte återlämna den förrän vårdnadshavaren har informerats,
dock max i fyra dagar.
-Brottsbalken 4 kap §6 (2013-07-01): Gällande kränkande fotografering
är det ett lagbrott om du i hemlighet tar en bild av någon som befinner
sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum,
klassrum eller liknande. Vid misstanke om kränkningar eller
trakasserier ska rutinerna i likabehandlingsplanen följas. Vid misstanke
om lagbrott kommer händelsen att behandlas utifrån detta.
Polisanmälan, alternativt anmälan till sociala myndigheter, görs av
rektor.
Eftersom mobiler och iPads idag kan användas för att filma och
fotografera är skolans hållning att du inte får fotografera eller filma
under skoldagen eller på fritids då det är ett lagbrott. Lärare eller
fritidspersonal kan ge elever tillåtelse till detta om det bedöms vara
lämpligt vid ett särskilt tillfälle som är ett undervisningssyfte. Skulle du
som elev bryta mot detta gäller de konsekvenser som ovan beskrivits.

