Regler for brug af IT på Viborg private Realskole
Der gælder følgende regler i forbindelse med brugen af mobil- og IT-udstyr på skolen:
•

Du må kun tage noter og foretage relevante søgninger og opslag med mindre læreren har
givet tilladelse til andet. Facebook, mailtjek, nyhedsopdateringer, spil og anden aktivitet på
mobil- og IT-udstyr, der ikke har med undervisningen at gøre, er ikke acceptabelt

•

Læreren kan bestemme, at alle enheder skal være slukkede/nedklappede, eller at mobiler
skal afleveres i mobilholderne

•

Du skal selv sørge for de fornødne kabler og altid bruge egne medbragte hovedtelefoner
for at mindske uønsket støj

•

Du må ikke foretage ulovlige eller på nogen måde krænkende handlinger med dit IT-udstyr,
dele personlige billeder eller besøge sider med anstødeligt indhold

•

I forbindelse med aktiviteter på skolens område og skolerelaterede aktiviteter i øvrigt, må
der ikke optages film og/eller lydfrekvenser uden forudgående aftale

•

Alt IT-udstyr medbringes på eget ansvar. Derfor er det familiens forsikringer, der skal
dække eventuelle tab eller reparationer

•

Det er op til den enkelte at sikre sig mod virus

•

De omtalte regler gælder for alt mobil- og IT-udstyr. Ved bevidst overtrædelse af reglerne
kan computere og / eller mobiltelefoner inddrages af skolens personale. Dette vil i så
tilfælde kunne afhentes på skolens kontor ved skoledagens ophør.

•

Skolens IT-regler gælder ligeledes i forbindelse med ekskursioner og skolerejser
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For skolens yngste elever gælder følgende:
•

Elever i skolens 0. – 3. klasse må medbringe deres mobiltelefoner, hvis de efter aftale med
deres forældre har behov for mobiltelefonerne i forbindelse med deres transport til og fra
skolen eller i forbindelse med eventuelle fritidsaktiviteter. Mobiltelefonerne skal være i
tasken og være slukkede i løbet af skoledagen og i SFO-tiden

•

Elever, der i løbet af skoledagen har behov for at få kontakt til deres forældre, skal
henvende sig til en voksen og bede den voksne hjælpe med kontakten. Det kan for
eksempel være ved sygdom, ønske om legeaftaler eller andet

•

Fredag er det tilladt at medbringe iPad/mobiltelefon eller tablet i forbindelse med spilledag i
SFO

Regler for spilledag i SFO’en:
Du må gerne spille sammen med dine venner om fredagen indtil kl. 15.00
•
•
•
•
•
•

I ferieperioder kan der være andre tider, som gælder
De spil, vi benytter, har en aldersgrænse, der passer til vores alder
Vi benytter ikke de sociale medier som Facebook, Youtube, mv.
Du er selv ansvarlig for din iPad/telefon, og du skal selv medbringe strømforsyning
Vi tager ikke billeder, og vi filmer ikke hinanden
Vi spiller spil og hygger på tværs af årgangene, men vi ser ikke film
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