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Bidrag til Nordstrandskolens Princip for mobilpolitik i reference med 

skolebestyrelsen 

 

Nordstrandskolens SFO’s mobilpolitik 

Generelt set 

Som et led i Digital dannelse har vi også på Nordstrandskolens SFO regler om mobilpolitik – og 

mediepolitik i øvrigt. 

 

Diget – 0. og 1. klasser 

Mobiltelefoner skal være i tasken og må ellers kun bruges hos siveren. Siveren er ham eller hende, 

der sidder ved udkrydsningstavlen, og som man siger farvel til, når man går. Forældrene skal ringe 

til SFO’en, når de vil have fat i deres børn. 

Det betyder samtidig, at børnene ikke må buge deres telefoner til at spille på, når og hvis vi laver 

spilledage. Vi vil ved en sådan aktivitet skrive på Iportalen med orientering om, at de kan 

medbringe telefon, dog vil vi foretrække tablet som spillekonsol ved spilleaktiviteter. 

Ipads: God digitaldannelse indebærer, at man ved hvad det går ud på, og vi vil derfor have en 

periode, hvor vi har det som en voksenstyret aktivitet. Det kunne være i form af, at vi spiller fx 

FIFA, Play-Station eller Just Dance. Sådanne digitale aktiviteter vil vi notere på månedsplanen, når 

vi beslutter os for det, og fortælle hvordan vi rammesætter det. Når vi vælger at lave sådan en 

spilleaktivitet, så vælger vi hvilket spil, der spilles, og så er det kun det, der vil blive spillet den 

pågældende dag. Det kunne fx være Minecraft, hvor der vil blive spillet sammen på tværs og på en 

lukket fælles server, 

Reglen er i øvrigt, at det er forældrenes ansvar at vide, hvad der er af programmer og indhold på 

børnenes tablet og mobiltelefon. 

 

Dalen 2. og 3. klasser 

Dalen har formidlet nedenstående regler ud til forældrene om mobilpolitik:  

Mobiler ligger altid i tasken. Det er på eget ansvar at have mobiltelefon med. Hvis man vil ringe 

hjem, fra sin egen mobil, så skal man spørge siveren om lov. Forældre skal altid ringe til os, hvis 

barnet skal sendes hjem. Forældre må ikke ringe til børnenes telefoner, al kommunikation skal 

foregå gennem personalet.  
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Man kan ringe om én legeaftale om dagen, hvis man er selvbestemmer. Hvis man bliver hentet, 

bliver legeaftalen lavet, når det ene barn bliver afhentet. Vi vil godt opfordre til, at man laver aftaler 

hjemmefra. Hvis man selv har en telefon, ringer man fra sin egen.  

Man kan lave en legeaftale efter kl. 15 fra vores telefon. Husk at ”gå hjem” aftaler bliver lavet med 

os og ikke kun barnet. 

Vi sender ikke børn op på parkeringspladsen.  

Når man er siver, er telefonen meget i brug: Hvis I skal kunne komme i kontakt med os, så bliver vi 

nødt til at skrue lidt ned for at låne telefonen ud. Vi vil rigtig godt have, at man bruger Iportalen så 

meget som muligt, så vi har mere tid til at være sammen med jeres børn. 

 

Personalet Nordstrandskolens SFO 


