MOBILPOLITIK
- Produktionsskolen Kolding / KUU Kolding
Baggrund
Skolen anerkender de mange fordele og positive muligheder som mobiltelefoner kan bibringe.
Vi ønsker med denne politik at beskrive rammerne for brug af mobiltelefoner på skolen.
Politikken er udarbejdet i et samarbejde imellem elever og ansatte ved skolen, og den gælder for alle der
har sin gang på skolen.
Politikken er udarbejdet for at tilgodese såvel det sociale liv, som hygiejne og sikkerhed på skolen.
I det efterfølgende beskrives rammen for brug af mobil i de forskellige situationer som kan indgå i en dag
på skolen.
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Spisesituationen
Når vi træder ind i spisesalen (eller andre steder hvor vi måtte vælge at spise), forbliver mobiltelefonerne i
lommen.

Arbejdstiden
I arbejdstiden holdes mobiltelefoner på lydløs og opbevares i lommer eller tasker.
Såfremt det af underviser vurderes, at der er en rimelig årsag til, at en elev har behov for at holde mobilen
åben, kan dette aftales imellem underviser og elev.

Gruppearbejde
Ved gruppearbejder gælder som udgangspunkt de samme retningslinjer som ’Arbejdstiden’. Andet kan
aftales med underviser hvis der er behov for brug af mobilen under arbejdet.

Pauserne
Fri brug af mobil, så længe det gøres under almindeligt hensyn til andre.

Møderne
Når vi træder ind i lokalet hvor mødet afholdes, lægges mobil i lydløs tilstand i lommen/tasken, hvor den
forbliver til indtil mødet er slut eller der afholdes aftalt pause.

Arrangementer / foredrag etc. / udflugter
Som udgangspunkt lægges mobil i lydløs tilstand i lommen/tasken. Andet kan evt. aftales med underviser.

Praktik
Når man er i praktik, er man reelt på arbejde, og virksomhederne vil derfor ikke acceptere privat mobilbrug.
Det vil være en rigtig god ide - på den første dag - at spørge ind til praktikstedets egen mobilpolitik.
Derved viser man interesse for virksomheden og signalerer samtidig, at man vil respektere de
regler/rammer som virksomheden har vedtaget.

Skoleophold udenfor Prokol (kombinationsforløb, fag-faglige forløb for KUU elever, etc. )
Der gælder de samme regler som ved praktik.
Spørg ind til mobilpolitikken den første dag i møder.
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Udarbejdet af elever og pæd. personale

